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Educação: estudo – na escola e na vida.  

Quem disse que é fácil? 

Formação: conduta que se adquire perante os estudos,  

a vida e os obstáculos que surgem ao longo do tempo. 

Obstáculos: existem apenas para quem se dispõe  

a realizar e conquistar algo,  

tornando o sabor da vitória indescritível. 

Vida: todos têm. Mas saber viver???  

Poucos trilham a caminhada – estudos, formação, obstáculos. 

Acomodam-se pela situação em que “vivem”,  

reclamam, mas não agem.  

Acordam e, simplesmente, abrem os olhos e dão sequência a rotina;  

Viver um dia após o outro,  

não significa deixar apenas o relógio trabalhar,  

e, sim, ter objetivos, lutar para conquistá-los. 

Dormir não é só fechar os olhos, 

é sonhar para acordar e realizar desejos.  

É necessário aproveitar todos os momentos diários,  

como sendo os últimos,  

pois um dia este derradeiro suspiro chegará e será tarde para  

olhar para trás e se arrepender,  

este momento deverá ser o de olhar para trás sim, mas com orgulho por 

tudo o que realizamos e conquistamos. 

Viver intensamente para poder dizer que 

o maior orgulho está na realização de um objetivo por vez,  

e, hoje, afirmar que a felicidade está na conquista de mais uma etapa, 

o Doutorado. 
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RESUMO 

  

 A presente pesquisa tem como objetivo estudar o Curso de Madureza, que foi 

elaborado para ser transmitido pela televisão, com apoio da Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo, do Ministério da Educação e Cultura – MEC e com emissão 

da TV Cultura. Foi desenvolvido a partir de uma lei que impulsionou a TV Educativa. 

A finalidade deste estudo é entender como um curso pela televisão, pode se 

caracterizar como escola com ou “sem” professor. Sendo que os primeiros cursos 

realizados a partir de 1965 contavam com uma equipe de professores que 

ministravam aulas em escolas tradicionais. A professora Marília Antunes Alves 

coordenadora do mesmo e representante Serviço de Educação e Formação pelo 

Rádio e Televisão – SEFORT conseguiu recursos para aprimorar este curso. E a 

partir de 1970, este apresentou um novo formato, com atores e equipe especializada 

em televisão. A professora Maria Lúcia Smith elaborou o conteúdo da disciplina de 

matemática, que é o foco desta tese, das teleaulas e dos fascículos disponibilizados 

aos alunos. Estes eram muito semelhantes, sendo que o material escrito 

representava o roteiro para o curso televisionado. Uma das diferenças entre esses 

scripts é a inclusão de exercícios nos materiais escritos, uma oportunidade para os 

alunos aplicarem o que tinham aprendido. Os tópicos deste curso se assemelham 

com as Sugestões para um Roteiro de Programa para a Cadeira de Matemática, 

publicado em 1965, no Diário Oficial, o que parece ser um exemplo a ser seguido 

pelas escolas da época. Os participantes do GEEM elaboraram esta proposta, bem 

como os Assuntos Mínimos em 1962. O que demonstrou vestígios evidentes da 

influência da Matemática Moderna na configuração do Madureza. Outro sinal foi a 

participação dos professores Sangiorgi e Liberman nos primeiros cursos 

televisionados. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática, História da Educação Matemática, 

Teleducação, Curso de Madureza, Movimento da Matemática Moderna. 



 

 

ABSTRACT 

  

The aim of the present research is to study the Curso de Madureza that was 

prepared to be broadcast on TV Cultura with the support of Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo, of Ministério da Educação e Cultura – MEC. It was 

developed due to a law that stimulated the TV Educativa. The aim of this study is to 

understand how a TV-broadcast course can be characterized as a school with or 

without a teacher, being that the first courses has happened since 1965 with a team 

of teachers who used to teach in traditional schools. Teacher Marília Antunes Alves, 

coordinator of this project and representative of Serviço de Educação e Formação 

pelo Rádio e Televisão – SEFORT, gathered resources to improve this course and 

from 1970 on it had a new format with actors and a team of experts on TV. The 

teacher Maria Lúcia Smith organized the content of the discipline of Math, which is 

the focus of this thesis, of the TV-broadcast classes and the available fascicles to the 

students. These were very similar to one another, being the written material used as 

the script for the TV-broadcast courses. One of the differences among these scripts 

is the insertion of the exercises in the written materials, an opportunity to the students 

put into practice what they have learned. The topics of this course are like the 

Sugestões para um Roteiro de Programa para a Cadeira de Matemática, published 

in 1965 on Diário Oficial and seem to be an example to be followed by the schools of 

that time. The GEEM participants prepared this proposal as well as the Assuntos 

Mínimos in 1962 and showed clear traces of the influence of Modern Math in the 

settings of Madureza. Another sign of this is the participation of the teachers 

Sangiorgi and Liberman in the first TV-broadcast courses. 

 

Keywords: Mathematics Education, Mathematics Education History, Teleducação – 

Education for Television, Curso de Madureza, The Modern Mathematics Movement. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao realizar a graduação em Matemática, bacharelado e licenciatura, na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, ambos concluídos 

em 2002 e 2003, respectivamente, e ainda do contato com professores e da 

participação em pesquisas do curso de mestrado do Programa de Estudos 

Pós-graduados em Educação Matemática da PUC/SP, surgiu o interesse pela 

Educação Matemática e, em especial, pela História da Matemática e História 

da Educação Matemática. 

Ao ingressar no mestrado acadêmico da PUC/SP, optei por integrar o 

grupo de pesquisa “A Matemática na organização curricular: história e 

perspectivas atuais”, tendo como orientadora a professora doutora Laurizete 

Ferragut Passos. Essa escolha possibilitou a participação em encontros 

realizados no Grupo de Pesquisa em História da Educação Matemática – 

GHEMAT, sob coordenação do professor doutor Wagner Rodrigues Valente. 

Nessas ocasiões, foi possível participar, dentre outras discussões, das que 

contemplam temas concernentes ao projeto “A Matemática Moderna nas 

Escolas do Brasil e de Portugal: Estudos Históricos Comparativos”, aprovado 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes.  

O Mestrado em Educação Matemática, na linha da História da Educação 

Matemática, foi determinante para a escrita da dissertação “Grupo de Estudos 

do Ensino da Matemática e a Formação de Professores durante o Movimento 

da Matemática Moderna no Brasil”, realizada.  
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Por meio desse trabalho, foi possível perceber que as estratégias que o 

Grupo de Estudos do Ensino da Matemática – GEEM1 utilizou, são procedentes 

dos conceitos do Movimento da Matemática Moderna, que teve seu principio 

nos Estados Unidos, bem como em outros países.  

O presidente do GEEM, o professor Osvaldo Sangiorgi, participou, em 

1960, de um curso de Especialização em Matemática, promovido pelo School 

Mathematics Study Group – SMSG, na Universidade de Kansas, nos Estados 

Unidos, e nesta ocasião teve contato com o ideário do Movimento. E de volta 

ao Brasil, em 1961, tentou aplicá-lo neste país e nas escolas secundárias. Esse 

ideário se resume na inserção de conteúdos da Matemática Universitária e de 

novos métodos, uma didática diferenciada no Ensino Secundário. 

A literatura sobre esse tema apontou que nem todos os estados 

brasileiros receberam esses cursos e, isto ocorreu porque se exigia uma 

grande movimentação de pessoas, integrantes do GEEM, bem como 

viabilização financeira para permitir a ida e vinda desses aos locais de 

interesse. Dessa forma, o GEEM, além de divulgar a Matemática Moderna por 

meio de suas publicações – livros e Guias – ministrou palestras, seminários e 

alguns cursos em outros locais, além da cidade de São Paulo, tendo em 

colaboração e parceria as instituições de ensino do local.  

E, principalmente, realizou alguns cursos para professores e alunos do 

Ensino Secundário pela televisão. Ao final desses cursos televisionados, os 

telespectadores-alunos realizavam uma prova na sede do GEEM, na 

Universidade Mackenzie, em São Paulo, para adquirir o certificado. Esses 

cursos pela televisão foram realizados em parceria com: a emissora Fundação 

Padre Anchieta, o Serviço de Televisão Escolar; com as universidades: de São 

Paulo – USP, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP e 

Mackenzie, além da colaboração de institutos culturais da cidade de São Paulo, 

                                                           

 

1 Quando nos referenciarmos ao Grupo de Estudos do Ensino da Matemática, utilizaremos a 
sigla GEEM. 



16 

 

 

 

como: o Instituto Brasileiro de Educação Ciência e Cultura (IBECC), a Aliança 

Francesa e a Escola de Arte da Fundação Armando Álvares Penteado, 

conforme Lima (2006, p. 99-100). 

Com a iniciativa do GEEM de realizar cursos pela televisão para propagar 

os conteúdos da Matemática Moderna no Ensino Secundário, surge a 

indagação sobre a dimensão dessa nova prática de ensino. 

Por conta disto, os estudos que tiveram como foco o ensino pela 

televisão, ou seja, a teleducação2 e as produções acadêmicas escritas, até o 

momento, referentes ao Movimento da Matemática Moderna – MMM3 foram 

identificados para verificar a fundamentação em estudar este novo meio de 

ensino, a teleducação. Para tanto, os trabalhos estudados foram: “The 

Dynamics and Consequences of the Modern Mathematics Reform Movement 

for Brazilian Mathematics Education”, tese de doutorado defendida em 1987, 

por Beatriz Silva D’Ambrosio; “Movimento da Matemática Moderna Memória, 

Vaias e Aplausos”, tese de doutorado defendida em 1998, por Catarina Maria 

Vitti; "O movimento da matemática moderna no Brasil: estudo da noção e do 

pensamento de educadores matemáticos nos anos 60", dissertação de 

mestrado defendida em 1989, por Elizabete Zardo Burigo; “Reflexão Histórica 

Sobre o Movimento da Matemática Moderna em Juiz de Fora”, dissertação de 

mestrado defendida em 2000, por Ana Maria Stephan; “Movimento da 

Matemática Moderna no Brasil: Avanço ou Retrocesso?”, dissertação de 

mestrado defendida em 1998, por Flávia dos Santos Soares; “A Matemática 

Moderna no Brasil: As primeiras Experiências e Propostas de seu Ensino”, 

dissertação de mestrado defendida em 2005, por Rosemeire Aparecida Soares 

                                                           

 

2 Teleducação de acordo com o dicionário Aurélio (1986. p. 1657) é [De tel(e) + educação] S. f. 
Processo educacional que, empregando meios instrucionais como a televisão, o rádio, a 
correspondência postal, etc., se caracteriza pela não-contiguidade do professor, ensino a 
distância. 

3 Ao citarmos o Movimento da Matemática Moderna no Brasil, iremos representá-lo como 
MMM. 
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Borges; “O Papel da Imprensa no Movimento da Matemática Moderna”, 

dissertação de mestrado defendida em 2007, por Mario Nobuyuki Nakashima; 

“Osvaldo Sangiorgi e o “Fracasso da Matemática Moderna” no Brasil”, 

dissertação de mestrado defendida em 2007, por Viviane da Silva; “A 

Conquista: Uma História da Educação à Distância pela Televisão e o 

Movimento da Matemática Moderna no Brasil”, dissertação de mestrado 

defendida em 2009, por Leandro Silvio Katzer Rezende Maciel; Alguns 

Aspectos sobre a Pratica Docente na Década de 1970: O Ensino Colegial e a 

Disciplina de Matemática, dissertação de mestrado defendida em 2009, por 

Regina Thaise Ferreira Bento. 

Essas pesquisas traçam rastros sobre as contribuições do GEEM no 

MMM, mas não revelam como as estratégias e as táticas utilizadas pelo Grupo 

difundiram a Matemática Moderna e se e como ela foi inserida no currículo da 

disciplina matemática das escolas. Também não revelam como a teleducação 

contribuiu para alterações ou sugestões para o currículo da disciplina de 

matemática. 

No entanto, Maciel (2009, p. 41) questiona a relação entre a TV Cultura – 

Fundação Padre Anchieta, a Educação Matemática e o MMM, uma vez que, 

segundo ele,  

[...] o Curso Ginasial Intensivo, um projeto teleducativo e 
rádioeducativo, teve como objetivo preparar os maiores de 18 
anos para os chamados exames de madureza. Este projeto foi 
elaborado pela Editora Abril com a colaboração da TV Cultura 
e foi transmitido para 19 estados do país. Outro fato relevante é 
que este projeto teve o apoio do Ministério da Educação e 
Cultura e da United States Agency for International 
Development – USAID, o que estabelece uma relação entre a 
teleducação brasileira e os acordos entre o Governo do Brasil e 
o Norte-Americano. 

Discute ainda sobre indícios do MMM no curso Ginasial Intensivo, mais 

conhecido como Curso de Madureza, uma vez que o conteúdo de Conjuntos, 
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que consta dos fascículos4 desse Curso, possui a mesma relação de palavras, 

de diagramas e gravuras que a Matemática Moderna propôs. Diante disso, 

Maciel (2009, p. 42) sugere uma possível influência do Movimento da 

Matemática Moderna nos projetos educativos da TV Cultura, mas sua 

pesquisa, pioneira na história da teleducação, da disciplina de Matemática, teve 

como foco o curso “A Conquista”, que se refere a 

Um projeto teleducativo produzido pela Fundação Centro 
Brasileiro de Televisão Educativa, lançado em 1979, e que 
ofereceu o ensino das 4 séries finais do antigo primeiro grau a 
adultos que não puderam completar seus estudos até a idade 
de 18 anos (MACIEL, 2009, p. 56). 

Esse curso possuía objetivos semelhantes aos do curso de Madureza, ou 

seja, oferecer ensino gratuito e de fácil acesso pela televisão, a pessoas que, 

por motivos diversos, não conseguiram frequentar a escola no período normal 

de estudos, de acordo com suas faixas etárias. 

Mediante todo esse contexto, indaga-se sobre uma possível influência do 

Movimento da Matemática Moderna no currículo do Ensino Secundário, que 

poderá se evidenciar por meio do Curso de Madureza, uma vez que este era 

oficial, gerando diplomas aos alunos brasileiros. 

Outra contribuição das pesquisas já realizadas é a dissertação de 

Nakashima (2007), que revela como a imprensa trabalhava para divulgar as 

notícias, os fatos, os acontecimentos, porém não discorre sobre o Curso de 

Madureza especificamente, embora cite alguns cursos realizados pela 

televisão, rádio e correspondência. 

De acordo com todos esses fatos, o objetivo desta pesquisa é estudar o 

Curso de Madureza de Matemática, que compreende o período das décadas 

de 1960 a 1970, com a finalidade de verificar a sua procedência, bem como 

entender como um curso pela televisão, pode se caracterizar como escola com 
                                                           

 

4 Os fascículos são livros com os conteúdos ministrados no Curso de Madureza pela TV 
Cultura, em 1970. 
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ou “sem” professor, configurando um meio de ensino que persiste até os dias 

atuais, com a modernidade que o período exige. Buscar-se-á, ainda relações 

dos conteúdos ou configuração do Curso de Madureza com o Movimento da 

Matemática Moderna no Brasil.  

Dessa forma, a presente pesquisa pretende contribuir para a construção 

da história da Educação Matemática, pois “o estudo histórico está muito mais 

ligado ao complexo de uma fabricação específica e coletiva do que ao estatuto 

de efeito de uma filosofia pessoal ou a ressurgência de uma ‘realidade’ 

passada” (CERTEAU, 1982, p. 73). Desse modo, a pesquisa busca colaborar 

para a compreensão e construção do que foi a teleducação no Brasil, bem 

como o Movimento da Matemática Moderna no Brasil – MMM, que orientou, de 

certo modo, o currículo de Matemática neste e em outros países nas décadas 

de 1960 e 1970. 

Para tanto, fundamentar-se-á em fontes históricas como documentos do 

Arquivo Pessoal Osvaldo Sangiorgi – APOS, Arquivo Pessoal Ubiratan 

D’Ambrósio – APUD, localizados no Grupo de Pesquisa em História da 

Educação Matemática – GHEMAT, sob a coordenação do professor Dr. 

Wagner Rodrigues Valente. Dentre os diversos documentos que o compõem, 

utilizar-se-ão artigos, artigos de jornais, livros e fotos. Ainda, aproveitar-se-ão 

artigos de jornais que a emissora de televisão Cultura cedeu para esta 

pesquisa, sendo que alguns deles não possuem título, local, data e o próprio 

nome do jornal, mesmo assim serão considerados, uma vez que se refere a 

recortes de jornais e, por isto, talvez, a pessoa quando fez essa separação não 

tenha se atentado a todos esses detalhes. 

Dessa maneira, pretende-se colaborar para a construção da história da 

Educação Matemática e com a história da teleducação. Para isto, far-se-á um 

breve relato do que foi o Curso de Madureza, bem como esta pesquisa será 

desenvolvida. 
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Curso de Madureza – Introdução 

 

O Curso de Madureza é o antigo supletivo que tem como objetivo formar 

jovens e adultos que não tenham frequentado a escola no período que 

deveriam. A Lei 4.024/1961 e a Lei 5.692/1971 garantem que todos os 

brasileiros adquiram conhecimentos e diplomas, correspondente ao Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio dos dias atuais. Pois estas leis suprem a 

escolarização regular e proporciona a volta à escola de pessoas que antes não 

tiveram condição de estudar. Bem como, formam profissionais para o mercado 

de trabalho, como professores e técnicos diversos. 

Em acordo com o Ministério da Educação, a TV Cultura – Fundação 

Padre Anchieta – produziu o primeiro Curso de Madureza Ginasial da tevê 

brasileira. A intenção fundamental deste curso era proporcionar o 1º ciclo do 

Ensino Secundário de uma forma rápida, aos adolescentes e adultos que 

tinham parado de estudar por motivos distintos e aqueles que não tinham 

acesso a escolas próximas de suas residências. Para tanto, contou com uma 

rede de telepostos em vários municípios paulistas, ou seja, locais designados 

para atender às necessidades de diversas pessoas que não tinham acesso à 

escola ou não possuíam televisão. Os estabelecimentos comerciais como 

empresas e indústrias poderiam usar seus locais como telepostos, inclusive 

com monitores, o que permitia a seus funcionários e outras pessoas a 

assistirem aos telecursos5 e completarem os estudos.  

O Senhor Antonio Pedro da Silva assistiu ao Curso de Madureza em 

1970, guardou os fascículos correspondente a disciplina de matemática e 

emprestou para o desenvolvimento desse estudo, declarou em entrevista que 

                                                           

 

5 Será considerado telecurso o curso ministrado pela televisão naquela época. 
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trabalhava na época, em 1972, em uma estamparia e lá havia um teleposto, 

porém preferia assistir às teleaulas6 em sua casa. 

A professora Maria Aparecida Blandy Neves, coordenadora dos 

telepostos, relatou ao jornal Shopping News de São Paulo, de 11 de abril de 

1965, que as crianças se comportavam muito bem em frente ao telecurso, 

como diante de um programa normal de televisão, recebendo “ensinamento 

como se fosse diversão”. 

Em 1965, de acordo com o artigo: TV Escolar Leva o Professor à 

Residência do Próprio Aluno, jornal Shopping News, a TV Cultura lançou o 

curso denominado de 5º ano Primário Moderno, que era transmitido das 9h às 

11h, de acordo com o artigo: TV Escolar já Realiza Muito Mas Ainda Precisa de 

Ajuda, do jornal Diário Popular, 17/04/1965. As disciplinas Matemática 

Moderna, Português, História do Brasil, Artes Plásticas e Literatura Infantil 

eram ministradas, respectivamente, pelos professores: Anna Franchi, Maria 

Nair Moreira Rebelo, Latife Hamze, Fernanda Ferracini Milani e Elvira Reale. 

Além deste, esta emissora iniciou as transmissões das aulas do Curso de 

Madureza, das 17h às 18h25, diariamente. Os professores e as disciplinas 

ministradas neste programa eram respectivamente: Carlos Eduardo Camargo 

Carvalho, que ministrou Matemática; Miguel Salles, Português; Antonio 

Douglas Wanderley Leite, História; Alberto Barbosa Pinto Dias, Ciências; 

Renan de Abreu, Geografia.  

O Canal 5, no mesmo período, lançou o curso de Educação Popular, 

apresentado aos sábados, às 16h, e aos domingos, às 9h30. Com o objetivo de 

transmitir conteúdos similares aos da TV Cultura, em especifico 

“conhecimentos aplicados à vida diária”, conforme artigo: Educação Popular 

pela Televisão, do jornal Diário Oficial de 27/04/1965. 

                                                           

 

6 A teleaula é a aula ministrada no telecurso, ou ainda é a aula ministrada na televisão, naquele 
período. 
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Em dezembro de 1965, os jornais começaram a divulgar o Curso de 

Madureza Ginasial, que começou a ser transmitido pela Fundação Padre 

Anchieta – TV Cultura no dia 03 de janeiro de 1966 e perdurou até 30 de abril 

do mesmo ano, conforme artigo: Madureza pela TV-Escolar, do jornal Diário 

Oficial, 1965. Ainda relata que fora uma ação da Secretaria de Estado dos 

Negócios da Educação – setor de Televisão Escolar de São Paulo, em 

convênio com o Ministério da Educação e Cultura – MEC, por meio de sua 

Diretoria do Ensino Secundário, com a participação da Inspetoria Seccional de 

São Paulo. Esta ação visava fornecer os conteúdos do ensino secundário e 

diplomas a jovens e adultos, formando pessoas que não tinham condições de 

frequentar escolas tradicionais.  

Os primeiros cursos de Madureza Ginasial que foram ao ar eram 

coordenados pela professora Marília Antunes Alves. Nessa época, a professora 

Alves – ocupava o cargo de chefia da TV Escolar do Serviço de Educação e 

Formação pelo Rádio e Televisão (SEFORT), da Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo – declarou ao jornal Correio da Manhã (08/08/1965) que 

a TV Educativa em São Paulo era uma “realidade que cumpre os objetivos 

integrados de ensinar, educar e transmitir cultura”. 

Mesmo sendo um curso pela televisão, os alunos tinham que se inscrever 

gratuitamente no endereço Rua Antonio de Godói, 122, 4º andar, sala 47, que 

era sede do Serviço de Televisão Escolar da Secretaria de Educação. O que 

poderia ser feito pessoalmente ou por correspondência. 

Este curso foi exibido diariamente, exceto aos fins de semana, pela TV 

Cultura, das 9h às 11h. Segundo o artigo: Ministério da Educação Apoia a TV 

Educativa, as disciplinas eram distribuídas da seguinte forma: 

Horário 9h 9h30 10h 10h30 
2ª feira Geografia Ciências Matemática Português 
3ª feira História Ciências Matemática Português 
4ª feira Geografia Ciências Português História 
5ª feira Geografia Ciências Matemática História 
6ª feira História Geografia Matemática Português 
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Os docentes que ministravam essas disciplinas eram Elvira Reale 

(Português), Maria Nair M. Rebelo, Miguel Sales, Manhúcia Perelberg 

Liberman (Matemática), Luis Holzknechet, Osvaldo Sangiorgi (Matemática), 

Angelo Cella Netto, Zoraide Beltrame, Latife Hamze, Iru Lima Brasil (História), 

Osvaldo Astorino e Alberto P. P. Dias (Ciências). 

Este artigo ressaltava que o Canal 5, nesta ocasião, iniciou a transmissão 

de cursos de extensão cultural, às 15h30 de 2ª a 6ª feiras e às 15h aos 

sábados e domingos. Esta programação que se limitava aos fins de semana, 

agora se expandiu para toda a semana da seguinte forma, como relata o artigo: 

Educação Popular pela Televisão, do jornal Diário Oficial, de 27/04/1965: 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
Conteúdo Ciências Português Filmes 

educativos 
Artes 
Plásticas 

Matemática Literatura 
Brasil 

História 

Professor Alberto 
Dias 

Elvira 
Reale 

 João 
Evangelista 
Silveira 

Manhúcia 
Perelberg 
Liberman 

J. 
Fernandes 
Soares 

Iru Lima 
Brasil 

 

E pode-se perceber que os professores eram os mesmos do Canal 2 – TV 

Cultura e tinha como coordenadora de ambos os programas a professora 

Marília Antunes Alves, como discorre o artigo: TV Ampliará Secundário, da 

Folha de São Paulo, de 07/05/1965. O que evidencia a parceria entre as 

emissoras neste período e talvez um único curso no ar em duas emissoras 

distintas. 

A professora Marília Antunes Alves, pioneira na telescola declarou ao 

jornal Diário Popular, de 17/04/1965, que os primeiros telecursos tinham 

poucos recursos e isto dificultava a expansão dos projetos desenvolvidos para 

este fim. 

Por isto, talvez, que após algum tempo no ar, o Curso de Madureza teve 

seu corpo docente alterado para apresentadores e atores, reunindo grandes 

profissionais da televisão. No entanto, eram professores universitários que 

preparavam os conteúdos das aulas, que eram transformadas em programas 

de televisão pelos profissionais; e uma equipe de 18 atores que apresentavam 

as aulas (TV CULTURA, 2009). 
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A primeira aula que entrou no ar foi a de português, preparada 
por Walter George Durst a partir do conteúdo dos professores 
Isidoro Blikstein e Dino Pretti, e era ilustrada por diálogos da 
novela "O Feijão e o Sonho", produzida a partir da obra de 
Orígenes Lessa (TV CULTURA, 2009). 

E esse novo curso com a participação de atores, será o foco desta tese, 

em especifico no que se refere à disciplina Matemática. 

 

Sobre o Desenvolvimento da Pesquisa 

 

Para estudar este curso esta pesquisa foi decomposta em cinco capítulos. 

Iniciou-se pela base teórico-metodológica, ou ainda, pelas técnicas da 

produção historiográfica, que sustentará as proposições e intenções para deste 

trabalho, que discorre, basicamente, sobre uma pesquisa histórica relacionada 

com a História da Educação Matemática e da Teleducação. 

As ideias sobre o ensino e suas modificações, desde os anos 50, os 

primeiros cursos televisionados, as relações do Movimento da Matemática 

Moderna no Brasil com a teleducação, serão relatadas no segundo capítulo. 

Com ênfase no ideário da teleducação e do Movimento, bem como na sua 

divulgação via televisão, o que se fará por meio da revisão bibliográfica sobre a 

teleducação e do Movimento. A evolução tecnológica que o Brasil, vivenciou no 

início do século XX, após a segunda Guerra Mundial, foi um prenúncio para a 

teleducação, bem como o Curso de Madureza que é o foco desta tese. 

A história da teleducação e relatos sobre educação a distância, como 

existe atualmente, serão estudados no terceiro capítulo, como ponto de partida 

para a configuração do Curso de Madureza televisionado. 

As motivações para a existência do Curso de Madureza, suas 

características, conteúdos e o material escrito, provavelmente que auxiliavam 

os alunos nos estudos, serão explorados no quarto capítulo. Ainda analisar-se-
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á se os tópicos ministrados neste curso seguiam alguma orientação ou lei 

governamental.  

As semelhanças entre os conteúdos do Curso de Madureza, com os 

propostos pelo Grupo de Estudo do Ensino de Matemática – GEEM nos 

Assuntos Mínimos, na década de sessenta, serão analisadas no quinto 

capítulo. Com a intenção de conferir a possível inserção da Matemática 

Moderna nos currículos oficiais do Ministério da Educação, por meio deste 

Curso que era oficial, uma vez que gerava diplomas e com isto, os alunos 

podiam dar sequência aos seus estudos. 

Sendo assim, esta pesquisa torna-se inédita a partir do momento que a 

revisão bibliográfica não demonstrou vestígios sobre a História da Teleducação 

no Brasil, por meio das relações entre o Curso de Madureza e o Movimento da 

Matemática Moderna, que é a proposta a ser realizada neste trabalho. 

Nas considerações finais será realizada uma análise sobre todas as 

proposições discorridas neste trabalho, bem como a apresentação de possíveis 

perguntas não respondidas, o que provavelmente suscitará novos estudos, 

seguindo a alusão da pesquisa científica. 



 

 

CAPÍTULO I 

 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

TÉCNICAS DA PRODUÇÃO HISTORIOGRÁFICA 

 

O século XX teve como principais equipamentos de difusão da 

comunicação: o rádio, a televisão e o computador. Esses aparelhos 

possivelmente motivaram a teleducação, bem como a educação a distância, 

seja da disciplina Matemática ou de qualquer ciência, uma vez que permitiam o 

acesso a diversas pessoas, e consequentemente estas poderiam adquirir 

informações e conhecimentos a partir de qualquer lugar que possuísse um 

desses equipamentos. 

No entanto, os acontecimentos do passado que permeiam esta realidade 

não constam em sua totalidade da escrita científica. Por isto, pesquisar a 

história da Educação Matemática, em especifico a Educação Matemática por 

meio da teleducação torna-se relevante para colaborar com a construção dessa 

ciência que está e sempre estará em evolução, uma vez que fatos ocorrem 

constantemente e a escrita desses, também, é “fabricada pelos pesquisadores” 

(PROST, 2008, p. 53). Esses episódios podem tornar-se fontes para a escrita 

de suas histórias, que são compostas por meio do desenvolvimento de 

questões que inquietam um pesquisador e a própria ciência. Para tanto, o uso 

das técnicas da produção historiográfica é essencial para produzir um 

documento com as explanações sobre os relatos, descrições e versões sobre a 

representação do passado. 

O professor, Ubiratan D’Ambrósio, relata que “História, é o conjunto dos 

acontecimentos humanos ocorrido no passado, e a Historiografia é o conjunto 

dos registros, interpretações e análises desses acontecimentos” (2004, p. 166). 
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Dessa forma, como os resquícios do passado, que são fontes para pesquisas 

históricas, se perdem em meio a memórias, papéis que se queimam ou se 

desfazem, entre diversos elementos que são ligeiramente e também 

passivamente descartados, sem a preocupação como a escrita dos episódios 

cotidianos, por isto a produção escrita constante das histórias se faz 

necessária. 

Entre esses e outros motivos, para escrever a história da ciência é preciso 

localizar e temporalizar estritamente alguma ocasião, como sugere Certeau 

(2005), relacionando as ideias ao seu tempo e local. 

Nesse seguimento, pretende-se pesquisar o Curso de Madureza que 

ocorreu na década de mil novecentos e setenta, restringindo o nosso olhar para 

este período. O que remeterá a épocas anteriores para entender alguns 

eventos, até o acontecimento do curso, suas raízes e características. Portanto, 

o analisar-se-á por meio da historiografia, de acordo com D’Ambrósio (2004), 

ou seja, analisando os documentos e interpretando os episódios. 

Por que o Curso de Madureza? Neste período, o curso televisionado teve 

grande repercussão entre os membros da sociedade, governo e comunidade, 

fazendo diferença no ensino de Matemática e no desenvolvimento desta 

ciência. Uma vez que seguiu o direcionamento que o Governo do Estado de 

São Paulo implantou, mediante a regulamentação da Lei nº 9.849, de 26 de 

setembro de 1967, que determinava a promoção de atividades educativas e 

culturais, por meio do rádio e da televisão. A dimensão que este curso teve 

será estudada no quarto capítulo. 

Um dos procedimentos a ser utilizado neste estudo, é a analise de 

documentos; para isto, empregar-se-á o ponto de vista de Le Goff (1992), que 

corresponde ao olhar que um historiador deve ter ao investigá-los.  

Esse autor expõe a diferença entre monumentos e documentos. Todo 

material consagrado como livro, tese, dissertação, artigos de jornais e de 

revistas, entrevista, foto, etc. devem ser explorados num primeiro momento 
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como monumentos. As fontes principais desse estudo são o telecurso de 

Madureza e os fascículos, que eram semelhantes às apostilas, ou seja, um 

material escrito que norteava os estudos dos alunos. 

Essa busca consiste em “desconfiar” do conteúdo desses materiais, 

provocando a comparação com outros monumentos. Dessa forma, será 

possível escrever a história do Curso de Madureza sob a ótica do telecurso e 

dos fascículos, e não apenas espelhar, descrever, relatar o que consta nos 

documentos existentes. Assim, as teleaulas e os fascículos do Curso serão 

analisados de maneira plausível para compreender a sua execução à época 

que fora elaborado, sem juízo de valor. 

Como complemento a essas informações, utilizar-se-á a entrevista 

realizada com o Senhor Antonio Pedro da Silva, que assistiu às teleaulas do 

Curso de Madureza e guardou o material escrito referente à matemática. Esta 

conversa foi realizada nas bases teóricas que Bogdan & Biklen (1994) e Freitas 

(2002) recomendam, sendo semi-estruturada. Com esta característica foi 

possível obter dados relevantes para esta pesquisa. Esta teve uma duração 

aproximada de 40 minutos. 

E para estabelecer a operação historiográfica, no sentido das 

interpretações e visões sobre os monumentos, Geertz (1989, p. 13-14) ressalta 

que não possui uma teoria geral das culturas, mas sim uma teoria específica, 

própria de cada contexto cultural. Logo para construir a história do Curso de 

Madureza, pelo viés da história da Educação Matemática, será necessário 

utilizar os procedimentos que Geertz (1989), Le Goff (1992), Chervel (1990), 

Chartier (1991) e Certeau (2005) recomendam. 

Esta operação pode proporcionar subsídios para descobertas para sua 

expropriação e utilização na pesquisa. Pode oferecer, também, elementos, 

antes não pensados, o que enriquece a pesquisa e a direciona. Após essas e 

outras intervenções, quando este estudo for avaliado e aprovado pelos seus 

pares, tornar-se-á documento, na concepção de Le Goff (1992). 
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Além disso, o pesquisador, ao se colocar como estrangeiro, como cita 

Geertz (1989), em uma investigação, desconfiando do que os monumentos 

possuem, este poderá fazer uma descrição densa dos vestígios para se 

aproximar da realidade dos fatos, construindo a história que se pretende. 

 

Subsídios que o GEEM – Grupo de Estudos do Ensino da 

Matemática empregou ao realizar os Cursos durante o 

Movimento da Matemática Moderna 

 

 O intuito deste tópico é mostrar quais foram os caminhos que levaram o 

GEEM a realizar os cursos para professores. Para tanto, os termos estratégia e 

tática, descritos por Certeau (2005), poderão auxiliar nesta pesquisa, na 

compreensão da inserção da Matemática Moderna nos currículos oficiais, por 

meio da realização de cursos oferecidos pelo Grupo durante o Movimento da 

Matemática Moderna, tendo como finalidade verificar a influência dessas 

concepções na organização e realização do Curso de Madureza. 

O GEEM, de acordo com Lima (2006, p. 17), realizou cursos para 

professores do Ensino Secundário7, Normal8 e Clássico9 na capital do Estado 

de São Paulo, visando inteirá-los das novidades em relação à Matemática 

Moderna, bem como, realizaram palestras, conferências e outros cursos para 

docentes em muitos estados brasileiros. Algumas das disciplinas desses 

                                                           

 

7 O Ensino Secundário, segundo Romanelli (1982:157), constituiu-se do Ensino Ginasial com 
quatro séries, atualmente é considerado como o segundo ciclo do Ensino Fundamental.  
8 O Ensino Normal ficou subdividido, de acordo com Romanelli (1982:164), em dois ciclos. O 1º 
ciclo correspondia ao curso de formação de regentes de ensino primário, com duração de 
quatro anos. O 2º ciclo era voltado para a formação de professores do ensino primário, com 
duração de três anos.  
9 O Ensino Clássico era direcionado ao ingresso no Ensino Superior, conforme Romanelli 
(1982:158). Em comparação aos dias atuais, corresponde ao Ensino Médio. 



30 

 

 

 

cursos e palestras tinham como temas: Teoria dos Conjuntos, Lógica 

Matemática, Álgebra Abstrata, entre outras. 

O Grupo fez disso uma estratégia de divulgação e implantação do MMM, 

o que de certa forma foi um início de uma produção e imposição de um novo 

meio de ensino, da disciplina Matemática, na escola. O termo “estratégia” foi 

utilizado de acordo com Certeau (2005, p. 99), que, nesta situação, mostra a 

manipulação das relações de forças que o Grupo fez uso durante o Movimento, 

tornando possível a sua ação. 

O professor Osvaldo Sangiorgi, de acordo com Lima, é  

licenciado em Física, pela Universidade de São Paulo (USP), em 
1943; mestre em Lógica pela Universidade de Kansas, EUA, em 
1961; doutor em Matemática pela Universidade de São Paulo, em 
1973; e livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP 
(ECA), em 1977. Foi professor do magistério secundário oficial do 
Estado de São Paulo e da Universidade Mackenzie (2006, p. 18). 

Este professor participou do curso Summer Institute for High School and 

College Teachers of Mathematics, no período de junho a agosto de 1960, na 

Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, em 1960, promovido pelo 

School Mathematics Study Group – SMSG. Após retornar ao Brasil, realizou 

um curso semelhante em São Paulo, na Universidade Mackenzie, de agosto a 

setembro de 1961, com a colaboração do professor George Springer, que fora 

docente do curso em Kansas. Este curso era intitulado de “Especialização em 

Matemática para Professores Secundários” (LIMA, 2006, p. 42).  

A realização deste curso propiciou a constituição do Grupo de Estudos do 

Ensino de Matemática – GEEM, com o apoio da Secretaria do Estado de São 

Paulo, garantindo a oficialidade dos cursos que vieram a se realizar 

posteriormente. Bem como a liberação dos professores da rede estadual para 

participar dos cursos. Este contato com o órgão oficial demonstra uma das 

estratégias que o GEEM fez uso para implantar a Matemática Moderna nas 

escolas. 
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O Grupo era formado por professores secundários e universitários e um 

presidente, o próprio professor, Osvaldo Sangiorgi, que assim o foi durante 

toda a existência do GEEM (LIMA, 2006). O público alvo dos cursos era os 

professores do Ensino Secundário, mesmo porque a Secretaria do Estado de 

São Paulo autorizava os professores a participarem dos cursos, sem a perda 

salarial, uma vez que os mesmos ocorriam muitas vezes em horário de aula. 

Para atender aos alunos desses cursos, foram preparados livros e Guias, 

que ofereciam suporte necessário aos mesmos sobre os conteúdos de 

Matemática Moderna. 

Estes documentos possivelmente proporcionarão subsídios para uma 

análise, uma síntese e uma generalização do que se impõe, de acordo com os 

comportamentos conforme o seu lugar, como anunciou Certeau (2005, p. 91). 

Uma vez que a cada época se tem um estilo de escrita e contribuições 

diferenciadas. 

Por meio desse material, provavelmente tornou possível ao GEEM, de 

forma tática, manipular e alterar o que considerasse necessário para proliferar 

a Matemática Moderna nas escolas, uma vez que “como na literatura se podem 

diferençar estilos ou maneiras de escrever, também se podem distinguir 

maneiras de fazer, de caminhar, ler, produzir, falar, etc.” (CERTEAU, 2005, p. 

92). Além disso, a forma dos cursos em palestras e seminários trouxe ao Grupo 

maneiras de fazer que, de certa forma, associou o professor a um jogo de 

interesses diferentes e interferentes no modo de agir do mesmo e, talvez, da 

escola. 

Por esses meios de exposição do MMM, o GEEM instaurou pluralidade e 

criatividade em suas ideias, sendo elas cabíveis e intermediárias aos diferentes 

locais, necessidades e, até mesmo, imprevistos, posição que se apoia nas 

considerações de Certeau (2005, p. 93).   

O GEEM, de acordo com Lima (2006), mantinha salas experimentais para 

aplicar os novos métodos de ensino. Os professores que participavam dos 
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cursos e dessas salas empregavam os conteúdos adquiridos nas aulas que 

ministravam nas escolas estaduais. 

Como os professores alunos que assistiam aos cursos do GEEM eram, 

em sua maioria, docentes do Ensino Secundário, suas aulas nas escolas 

podem ter sido influenciadas pelas instruções adquiridas nos mesmos. Como 

relata a professora, Clara Betanho, em Lima (2006), que em suas aulas, fez 

uso de exercícios e exemplos dos livros que foram utilizados nos cursos. Os 

professores também podiam acompanhar os conteúdos sugeridos e elaborados 

pelo GEEM, e divulgado por meio do programa dos Assuntos Mínimos, 

publicado no Guia para Professores, volume um, no ano de 1963. 

Tal Programa tinha em vista incluir novos conteúdos e métodos 
de ensino no Ensino Secundário e Normal; no entanto, como 
declara o professor Sangiorgi (1964, p. 132), o docente é 
responsável em estender ou reduzir o número de itens do 
mesmo, conforme a reação da classe em relação a maior ou 
menor rapidez de entendimento (LIMA, 2006, p. 104). 

Além desses materiais, os livros publicados pelo professor Sangiorgi, 

presidente do Grupo, com conteúdos e métodos de ensino da Matemática 

Moderna, também eram utilizados em sala de aula, conforme Lima (2006). 

Situação esta que pode caracterizar uma das táticas que esse Grupo utilizou 

para inserir a Matemática Moderna nas escolas, por exemplo. 

Essas táticas podem ser consideradas como “procedimentos que valem 

pela pertinência que dão ao tempo” e que se “introduzem por surpresa numa 

determinada ordem”, ou ainda, pelo o que se insere aos poucos nas práticas, 

conforme discorre Certeau (2005, p. 101-102). Sendo assim, o Grupo ao 

suscitar a curiosidade de alguns professores em fazer uso de uma nova prática 

de ensino, por meio de seus cursos e de algumas salas experimentais, pode ter 

entusiasmado diversos docentes a levar a Matemática Moderna para as salas 

de aula. O que talvez, sequencialmente, influenciou na mudança do currículo 

desta disciplina. 

Outro elemento de disseminação do MMM foi o uso da televisão, meio 

este que o GEEM realizou cursos semelhantes aos presenciais, que se 
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iniciaram em julho de 1964, na Fundação Padre Anchieta, ou ainda, TV 

Cultura. Isto ocorreu, pensando primordialmente naqueles que não teriam 

acesso à Matemática Moderna, uma vez que embora os membros do GEEM, 

em sua maioria, moradores da cidade de São Paulo, fizessem palestras em 

diversas cidades e estados, a pretensão do Grupo era atingir um público maior, 

para tanto colocaram em prática a utilização deste meio de comunicação. 

Mesmo porque, tanto a televisão, como o rádio, começaram a atingir 

amplamente a população na década de sessenta,  

[...] encurtando a distância e levando a Matemática para uma 
enorme clientela que não dispunha de sistemas escolares 
convencionais suficientes e que de outra maneira não teria 
possibilidade de estudá-la (SANGIORGI, 1979, p. 4). 

Por isto, que as táticas utilizadas pelo GEEM parecem seguir pela 

introdução dos cursos presenciais e a pela utilização das salas experimentais 

num primeiro momento, depois pelos cursos televisionados. E, em meio a 

esses cursos, palestras e seminários realizados em diversos locais, cidades e 

estados em épocas diversas, com a intenção de mostrar a Matemática 

Moderna aos professores para que eles fossem capazes de introduzi-las em 

suas aulas, na disciplina Matemática ou configurá-las de acordo com as 

necessidades de cada escola ou nível de escolaridade. 

 Diante de todos esses feitos e como o presidente do GEEM, o professor 

Osvaldo Sangiorgi, tinha influências governamentais e na TV Cultura, uma vez 

que teve o acesso à televisão e conseguiu colocar no ar este curso da 

Matemática Moderna, pode-se conjeturar a sua possível participação na 

configuração ou, ao menos, nos roteiros de Matemática do Curso de Madureza, 

ou, ainda, de integrantes do GEEM na elaboração do texto, na divulgação, na 

organização, ou em algum campo desse curso.  

 E, se isto ocorreu, pode-se analisar a possibilidade do uso desse curso, 

como uma das táticas do Grupo para a divulgação do MMM, embora, o GEEM 

não estivesse militando intensamente na década de setenta, como na década 
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anterior. No entanto, o professor Sangiorgi continuava a realizar cursos e a 

falar sobre a Matemática Moderna, como discorre Lima (2006). 

Como o Curso de Madureza também foi realizado pela televisão, 

presumiu-se que a teleducação tornou-se necessária para abranger um grande 

número de pessoas que por diversos fatores, não tinham condições de 

frequentar a escola ou que estes estabelecimentos não existiam em quantidade 

suficiente para atender a todos que necessitavam aprender.  

O curso realizado na década de setenta, tinha um total de setenta e oito 

rolos, ou ainda setenta e oito capítulos, que são monumentos para esta 

pesquisa. E, como recomenda Le Goff (1992), comparar-se-á com 

documentos, ou seja, com os fascículos impressos que possivelmente 

satisfazem os conteúdos do curso, no intuito de verificar as semelhanças e 

diferenças entre eles. Esse material tinha como objetivo auxiliar os alunos em 

seus estudos, que corresponde aos tópicos dos telecursos. 

O olhar que se tem, previamente, é de verificar se esses cursos 

estimulavam o aprendizado, de acordo com os preceitos do MMM, com 

interações entre professor e aluno, com exemplos relacionados ao cotidiano e 

se contemplavam os conteúdos da Matemática Moderna. E, se o novo método 

de ensino, que o MMM, sugere, é baseado em exemplos coloridos e que 

demonstram relações com o cotidiano, se os recursos da televisão 

estimulavam os alunos e, também, aos professores a ministrarem uma nova 

aula, a dos tempos modernos. Isto poderá ser uma evidência para caracterizar 

a provável inserção da nova matemática ou dos novos métodos de ensino na 

sala de aula, bem como a expansão da Teleducação. 

Esses monumentos poderão constituir fontes históricas para a construção 

da história do Curso de Madureza, da Teleducação, do Movimento da 

Matemática Moderna e, em especial, da Educação Matemática. Por meio 

desses telecursos, dos seus rastros e vestígios, pretende-se deixar no presente 

à interpretação do ocorrido no passado, indo ao encontro do que Valente 

(2005, p. 4) sugere para a escrita da história da Educação Matemática. Dessa 
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forma, busca-se o que não está explicito para escrever a história do curso de 

Madureza sem acrescentar nada que não lhes contêm, como indica Le Goff 

(1992), não reproduzindo apenas o que esses materiais possuem e sim 

discorrendo sobre eles, por meio de comparações com diversos materiais, 

contribuindo para a história da Educação Matemática. 

Para tanto, todas as teleaulas foram vistas diretamente na TV Cultura, 

autorizados pelos representantes do setor de reprodução e catalogação dos 

materiais dessa empresa. Como os capítulos deste telecurso estão em rolos 

antigos, foi necessário o uso de uma máquina especial. Ainda não existe um 

projeto oficial de transformá-los em CD ou em outra mídia mais atual, apenas 

uma intenção de fazê-lo. O acesso a estas aulas foi concedido em troca de que 

se fizesse a catalogação das mesmas, porque não estão organizadas. 

A maioria das teleaulas inicia com uma claquete que possui em geral, 

take, data, o número da aula. No final, geralmente, aparece a ficha técnica com 

os nomes da autora da maioria dos textos, professora Maria Lúcia Smith. Sim, 

uma vez que somente em uma única aula aparece o nome do professor José 

Augusto Cordeiro, como autor, embora apareça diversas vezes como assessor. 

Consta também o nome do apresentador, o ator Antônio Carlos Zaratini10, dos 

atores participantes, de quem trabalhou no som, na luz, nas imagens, na 

produção, no cenário, de assessores, e o título do próximo programa, o que 

orientou para dar seguimento às aulas e confiar ou não nos números indicados 

nas fitas, uma vez que esta é, ainda, a única referência que a TV Cultura 

possui. Por isto que esta tarefa, será realizada a partir desta pesquisa, por 

meio da classificação destas teleaulas, que, também, será incorporada ao final 

desta pesquisa no anexo V. 

Por aparecerem todos esses detalhes, acredita-se que essas teleaulas 

sejam uma gravação inicial ou testes e não o modelo oficial que fora ao ar. No 

                                                           

 

10 O ator Antônio Carlos Zaratini era formado em engenharia pela Escola Politécnica, da 
Universidade de São Paulo – USP e professor de matemática do ensino básico. 
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entanto, como não houve acesso a outros telecursos, considerou-se que estes 

materiais provavelmente foram reproduzidos na íntegra na televisão, ou ainda, 

muito semelhantes a estes, uma vez que não existiam recortes, nem 

suscitações de outras reproduções durante as apresentações. 

Como este curso era um supletivo completo do 1º ciclo do Ensino 

Secundário, do 5º ao 8º ano ginasial, consequentemente todas as disciplinas 

eram ensinadas pela televisão. No entanto, o foco deste trabalho se reduz à 

disciplina de matemática, e os teóricos que auxiliarão nesta fase da pesquisa 

serão analisados no próximo tópico. 

 

Matemática pela televisão como disciplina escolar 

 

As disciplinas escolares têm se constituído como fontes de pesquisa, 

conforme Chervel (1990) relata no texto “História das Disciplinas Escolares: 

reflexões sobre um campo de pesquisa”. 

Os pesquisadores estão interessados em saber como a história dos 

conteúdos, das metodologias e das regras podem estabelecer uma disciplina, 

uma vez que ela não se constitui somente pela reprodução das normatizações, 

mas sendo a escola, também, a geradora de uma disciplina por meio de seu 

envolvimento com as novas sugestões, diante as suas condições, o local e o 

período em que esse processo se dá. No caso da Matemática Moderna, os 

estudos revelam que o MMM, que teve como base mudanças no Ensino da 

Matemática, por meio dos cursos do GEEM, dos Assuntos Mínimos, das 

publicações da época, induziu muitos professores a se harmonizarem com uma 

situação internacional, ainda que, aparentemente, acomodado à realidade 

brasileira. Isto fez com que aos poucos um novo método de ensino e os 

conteúdos como Teoria dos Conjuntos fossem introduzidos na disciplina 

Matemática no Ensino Secundário. 
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O que vai ao encontro da sugestão de Chervel (1990), quando relata que 

não é possível estudar historicamente uma disciplina dispondo-se apenas da 

legislação vigente no período, sendo imprescindível analisar a sua gênese, sua 

função e sua execução. Nas décadas de sessenta e setenta, a legislação ainda 

não contemplava tais conteúdos ou intenções na íntegra, tanto governamental 

como da instituição de ensino. Conforme expõe o artigo 43, do capítulo I, do 

Título VII, da Lei nº 4.024, de 20/12/1961, “cada estabelecimento de ensino 

médio disporá em regimento ou estatutos sôbre a sua organização, a 

constituição dos seus cursos, e o seu regime administrativo, disciplinar e 

didático” (VILLALOBOS, J. E. R., 1969, p. 234). Embora tivesse um grupo de 

disciplinas básicas para cada grau de ensino, ainda assim, as instituições de 

ensino tinham a liberdade de escolher os conteúdos de cada uma. Essas 

instituições também eram responsáveis pela aplicação dos exames finais para 

aprovação ou não dos alunos. 

A Lei nº 5.692, de 11/08/1971, alterou os níveis de ensino, constituindo o 

1º grau em oito anos, pela união do primário e do 1º ciclo ginasial, e o 2º grau 

ficou composto pelo 2º ciclo do Ensino Secundário. Embora isto tenha ocorrido, 

as instituições de ensino continuavam com possibilidade de escolha das 

matérias, de cada disciplina, conforme os tópicos do § 1, do 4º artigo, do 

capítulo I desta lei: 

I – o Conselho Federal de Educação fixará para cada grau as 
matérias relativas ao conteúdo comum, definindo-lhes os 
objetivos e a amplitude; 

II – o Conselho Federal de Educação e os Conselhos de 
Educação dos Estados e do Distrito Federal relacionarão, para 
os respectivos sistemas de ensino, as matérias dentre as quais 
poderá cada estabelecimento escolher as que devam constituir 
o conteúdo diversificado. 

De acordo com esta lei de 1971, o núcleo comum trata de: 

MATÉRIAS CONTEÚDOS ESPECÍFICOS OBRIGATÓRIOS 

1. Comunicação e 1.1  – Língua Portuguesa 
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Expressão 1.2  – Educação Artística 

1.3  – Educação Física 

2. Estudos Sociais 2.1  – Geografia 

2.2  – História 

2.3  – Organização Social e Política do Brasil 

2.4  – Educação Moral e Cívica 

2.5  – Educação Religiosa – matricula é facultativa 

3. Ciências 3.1  – Matemática 

3.2  – Ciências Físicas e Biológicas 

3.3  – Programas de Saúde 

 As possíveis escolhas dos conteúdos das disciplinas por parte das 

escolas e algumas determinações governamentais, diferencia as finalidades 

reais, que são as práticas pedagógicas, das finalidades de objetivo, que estão 

relacionadas com as legislações. 

 Por isto, pretende-se estudar também a legislação da época, se é que 

existia, para conferir a sugestão de conteúdos a serem ministrados e analisar 

os cursos televisionados para observar como ocorreu o nascimento da possível 

disciplina Matemática Moderna pela televisão, por meio do Curso de Madureza 

e da cultura escolar da teleducação envolvida nesse momento. 

A prática pedagógica do professor está intrinsecamente relacionada com 

a sua cultura particular como docente com a da instituição de ensino em que 

leciona. Em consequência disso, as normas ditadas pelas legislações vigentes 

ou pela escola não são autossuficientes para determinar os processos de 

mudanças que nela ocorrem. Aspira-se verificar como as transformações de 

ensino sucedem nos cursos televisionados, especificamente no de Madureza, 

uma vez que este tinha um professor que, além de docente, também era um 

ator, Carlos Zara.  
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Isto vai ao encontro do que Chervel (1990, p. 190) suscita a favor da 

tarefa do historiador das disciplinas, como detalhar o ensino em todas as suas 

etapas e em sua evolução, estabelecendo relações entre o “ensino dispensado 

e as finalidades que presidem a seu exercício”. 

Já a prática na sala de aula, o entendimento dessa aula, segundo Chartier 

(1991, p. 178), está relacionada com “gestos, espaços, hábitos” dos 

personagens da escola, neste caso da televisão. “O essencial é, portanto, 

compreender como os mesmos textos – sob formas impressas possivelmente 

diferentes – pode ser diversamente aprendido, manipulado, compreendido”. 

(Chartier, p. 181). 

Será que por conter características como ator, um texto previamente 

elaborado, Zara tenha transmitido de forma exígua os conteúdos do curso?  

O Curso de Madureza tinha como objetivo oferecer o ensino do 

Secundário a jovens e adultos que não frequentaram a escola no tempo 

regular. Por este requisito, seria necessário oferecer a seus alunos técnicas de 

ensino adequadas a esta idade? De acordo com Chervel (1990), o adulto não 

reivindica uma prática peculiar à sua idade. No entanto, talvez este aluno 

necessitasse de atenção especial no que diz respeito à resolução de exercício 

por exemplo. Por isto verificar-se-á se existia alguma interação entre aluno e 

professor, ou se o aluno tinha algum respaldo além da tela da televisão. 

Será que este curso viria a substituir o ensino tradicional em sala de aula 

do Ensino Secundário, atual 2º ciclo do Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª séries, 

pela teleducação? E, posteriormente, pelo ensino a distância, utilizando a 

internet para tal, como ocorre atualmente em diversas instituições de ensino no 

Brasil e no Mundo? 

Pretende-se fazer uma reflexão sobre a matemática pela televisão, 

verificando se esta se tornou disciplina escolar, que, segundo Chervel (1990, p. 

180) é um modo de “dar os métodos e as regras para abordar os diferentes 

domínios do pensamento do conhecimento e da arte”. 
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Para tanto, analisar-se-á as propostas da teleducação da época, para 

pesquisar como a disciplina escolar, Matemática, se transformou em uma 

disciplina denominada: Matemática pela televisão. Em consequência disto, 

examinar-se-á se os conteúdos do Curso de Madureza contemplavam os 

recomendados pela legislação da época, bem como, se os tópicos dos 

Assuntos Mínimos sugeridos pelo GEEM fizeram parte dessa nova disciplina 

escolar, com a intenção de considerar as possíveis relações entre o MMM e o 

Curso de Madureza. 



 

 

CAPÍTULO II 

 

PREOCUPAÇÕES COM O ENSINO DA MATEMÁTICA:   

DOS ANOS 50 ATÉ OS PRIMEIROS CURSOS TELEVISIONADOS 

 

O objetivo desse capítulo é expor a evolução tecnológica e educacional, 

especificamente relacionada ao ensino de matemática, que o Brasil vivenciou 

no início do século XX, após a segunda Guerra Mundial, sendo um prenúncio 

para a teleducação ou ensino a distância dessa disciplina, bem como o Curso 

de Madureza, que é o foco desta tese. Por isto, estudar-se-á as mudanças no 

ensino, especificamente, no ensino de matemática, desde os anos cinquenta.  

Durante a pesquisa, o Movimento da Matemática Moderna, mostrou-se 

um dos grandes fatores que ocasionaram algumas variações no ensino, como 

a maneira de ensinar de acordo com a exigência de relacionar os conteúdos 

com o cotidiano dos alunos e a forma como trabalhar os exercícios dos livros 

didáticos em aula. Em decorrência disto, discorrer-se-á mais densamente sobre 

suas finalidades e relações com a teleducação. 
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Acontecimentos a partir dos anos cinquenta que demonstram a 

inquietação de diversos profissionais com o Ensino de 

Matemática 

 

Com o surgimento das escolas como instituições de ensino, aparece 

também a preocupação com o ensino na sala de aula, com os conteúdos a 

serem ministrados e a metodologia a ser utilizada. 

No entanto, essa inquietação tornou-se evidente após a Segunda Guerra 

Mundial e lançamento do satélite Sputnik, em 1957, na Rússia, o que gerou ou 

provocou um desenvolvimento tecnológico e teve ascendência em todo o 

mundo (LIMA, 2006). Essa movimentação mobilizou outros países a inserir-se 

nesse contexto tecnológico, ou seja, a tomarem providências para mudar o 

ensino dos futuros profissionais a serem inseridos em uma nova época. 

Logo após este acontecimento, os EUA inauguram a National Aeronautics 

and Space Administration – NASA, o que foi considerado um dos maiores 

investimentos em pesquisa científica e, ao mesmo tempo, um início na 

atualização do sistema de ensino. O que permite considerar que, para atender 

a demanda tecnológica que o mundo exigia naquele momento, eram 

necessários novos profissionais, que deveriam ter formação específica para 

atingir os objetivos dessa e de muitas outras empresas para atingir o 

desenvolvimento que existe nos dias atuais.  

Em correspondência, este fato provavelmente também impulsionou 

pesquisas em âmbito acadêmico, uma vez que se fazia necessário formar 

profissionais técnicos e especialistas para produzir conhecimento e tecnologia 

para uma nova época. Tudo isto, pode ter tido repercussão no ensino de uma 

forma geral, ocasionando transformações desde a forma de ensinar os adultos, 

adolescentes e crianças. 
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Os profissionais e governantes do Brasil interados com os 

acontecimentos mundiais e diante do crescimento populacional daquela época, 

fizeram com que profissionais do mercado de trabalho e do ensino 

começassem a repensar os conteúdos ministrados em sala de aula, para se 

adequarem às mudanças daquele momento.  

Como por exemplo, no ano de 1900, a população da cidade de São Paulo 

era composta por 239.820 habitantes, e aproximadamente, em 1950, esse 

número modificou-se exponencialmente para 2.662.786, o que de acordo com 

Valente (2008, p. 13), tornou essa cidade a maior metrópole brasileira e no 

maior centro industrial latino americano, ou seja, mais escolas e mais pessoas 

com instruções devidas faziam-se necessárias para que o Brasil se atualizasse 

e construísse certa independência na indústria, no comércio e na política como 

ocorre atualmente. Nitidamente, não é possível deixar de comentar que há 

grandes melhorias a serem realizadas, no entanto já é admissível concorrer em 

diversos setores igualmente com outros países que disparam essa ação. 

Todo esse contexto levou à elaboração de uma nova política 

educacional, além das que o Brasil já havia efetivado, tais como as reformas 

educacionais: Francisco Campos, em 1932, e Gustavo Capanema, em 1942, 

que regulamentaram o ensino e ocasionaram mudanças em aspectos 

curriculares e em termos de graduações. Bem como, o Ensino Secundário que 

foi dividido em quatro séries ginasiais, com um segundo ciclo dividido em 

Ensino Clássico e Ensino Científico (Romanelli, 1982). E, segundo Valente 

(2004, p. 2), “é possível dizer que a disciplina escolar Matemática foi instituída 

nacionalmente pela Reforma Francisco Campos. A Reforma Capanema deu à 

nova disciplina outras feições”. 

Uma das características evidenciadas pela iniciativa de diversos 

governos, preocupados em atender uma nova população da era tecnológica, foi 

o incentivo a formação de Comissões e Grupos para estudar meios para 

atender essa solicitação de transformações no ensino, bem como a promoção 

de congressos realizados nesse período com o mesmo objetivo.  
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Desta forma, será realizado um breve relato dos principais 

acontecimentos a partir de 1950, de acordo com as dissertações e teses sobre 

o Movimento da Matemática Moderna e também utilizando como base a 

cronologia desse período realizada por Maria Célia Leme da Silva, em 2007.  

Em 1950 a Comission internationale pour l´étude et l´amélioration de 

l´enseignement des mathématiques – CIEAEM – começou a promover 

encontros e trabalhos para a melhoria do ensino da matemática (BURIGO, 

1989, p. 71). 

Em 1951 a University of Illinois Committee on School Mathematics – 

UICSM – tendo como diretor Max Beberman, financiado pelo governo federal, 

caracterizado pela precisão de linguagem e aprendizagem pela descoberta, 

desenvolveu materiais de classe, testou em escolas e treinou professores para 

usá-los (D’AMBRÓSIO, 1987, p. 60-62). O que demonstra uma preocupação 

com o ensino e com a formação de docentes. 

Em assembléia Geral, a Union Mathématique Internationale – UMI – em 

1954, decidiu pela reorganização do Comission Internationale de 

l´Enseignement Mathématique – CIEM, fundada anteriormente em 1908. Além 

de organizar simpósios com a finalidade de discutir o ensino de matemática, 

detinha a publicação da revista L´Enseignement Mathématique (BURIGO, 

1989, p. 72). 

O maior grupo de estudos dos Estados Unidos interessado na nova 

matemática foi fundado em 1958, denominado School Mathematics Study 

Group – SMSG, que tinha como líder Edward G. Begle e apoio do governo 

americano, além do financiamento da National Science Foundation – NSF. 

Participaram do SMSG, segundo D’Ambrosio (1987, p. 65-66), matemáticos, 

professores de Matemática, educadores, psicólogos e representantes da 

comunidade científica e tecnológica. O objetivo principal era escrever livros 

didáticos sobre os conteúdos da Matemática Moderna, como Teoria dos 

Conjuntos, Álgebra Abstrata, entre outros, para o ensino secundário 

(D´AMBRÓSIO, 1987, p. 65-66). O material produzido pelo SMSG foi testado 
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com professores, publicado e traduzido para quinze idiomas diferentes (LIMA, 

2006, p. 39).  

Como explanado no capítulo anterior, o SMSG promoveu em 1960, o 

curso intitulado Summer Institute for High School and College Teachers of 

Mathematics, na Universidade de Kansas, realizado pelo Departamento de 

Matemática desta Instituição. O professor Osvaldo Sangiorgi, brasileiro, fora 

convidado a participar desse curso, tendo como privilégio uma bolsa de 

estudos oferecida pela Pan American Union, em colaboração com a National 

Science Foundation, e obteve nota A, a mais alta distinção conferida a bolsistas 

que frequentaram tais cursos. Estes cursos buscavam oferecer aos seus 

alunos, o que havia de mais atual em conteúdo e metodologia, principalmente 

de Matemática e Ciências. Eram considerados bem estruturados e serviam de 

estágios de informação aos professores. De acordo com o professor Sangiorgi 

as disciplinas desse curso de verão, de 1960, foram Lógica Matemática, por 

George Springer, acompanhado de assistentes; Introdução à Álgebra Abstrata; 

Geometria Moderna, por Schatten; Tópicos de Matemática do Ensino 

Secundário e do Ensino Superior; Duas Classes Experimentais, constituídas de 

alunos recrutados de Escolas Secundárias, de diversas cidades norte-

americanas. Os livros didáticos utilizados foram elaborados pelos grupos 

SMSG; Mathematica; Association of America; Comission on Mathematics of the 

College Entrance Examination Board; Comittee on School Mathematics – Ilinois 

– UICSM (LIMA, 2006, p. 40-41). 

No Brasil, os primeiros encontros para a discussão do ensino de 

matemática se denominavam Congressos Nacionais de Ensino de Matemática, 

realizados periodicamente, distribuídos conforme discorrer-se-á a seguir.  

O I Congresso ocorreu em setembro de 1955, em Salvador, Bahia, com a 

participação noventa e quatro professores, representando o Distrito Federal, 

que se localizava antigamente no estado do Rio de Janeiro, e os estados de 

São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte e da própria cidade da Bahia. A presença de Manoel Jairo Bezerra, 
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Osvaldo Sangiorgi, Omar Catunda e Ana Averbuch (SOARES, p. 67-68), tornou 

esse evento muito atrativo, uma vez que se tratava de autores de livros 

didáticos, provocando a participação de mais professores nos demais 

encontros. 

Em 1957, foi realizado em Porto Alegre o II Congresso, contando com 

quatrocentos professores, entre eles Júlio César de Melo e Souza, Benedito 

Castrucci, Ubiratan D’Ambrósio, Odila Barros, Manoel Jairo Bezerra e Osvaldo 

Sangiorgi. Surge a primeira argumentação brasileira em favor da Matemática 

Moderna (BURIGO, 1989, p. 47). Entre as sugestões para um novo currículo do 

Ensino Primário11, incluía teoria dos conjuntos, correspondência biunívoca, 

propriedades dos conjuntos e diferentes sistemas de numeração. E, para o 

Ensino Secundário, a introdução do estudo de propriedades de diferentes 

conjuntos numéricos e estruturas algébricas de operações, assim como as 

estruturas que podem ser observadas nas transformações geométricas.  

O Estado do Rio de Janeiro realizou em 1959, o III Congresso Brasileiro 

do Ensino da Matemática. Participaram desse evento quinhentos professores 

de matemática, entre eles os professores Osvaldo Sangiorgi, José Carlos de 

Mello e Souza, Haroldo Lisboa da Cunha, Martha Maria de Sousa Dantas, Ary 

Quintela, Manoel Jairo Bezerra, Martha Blauth Menezes, Ana Averbuch, 

Waldecyr C. de Araújo Pereira, Ruy Madsen Barbosa, Elon Lages Lima, Omar 

Catunda e Leônidas H. B. Hegenberg, entre outros. (SOARES, 2001, p. 74). 

Três importantes resoluções foram aprovadas refletindo a nova atitude frente à 

matemática moderna: a primeira sugeria cursos de aperfeiçoamento para 

professores do ensino médio, de “preparação à Matemática Moderna”; a 

segunda recomendou a introdução do “espírito” da Matemática Moderna nas 

Faculdades de Filosofia; e a terceira propunha a realização de experiências no 

secundário com introdução de “noções de Matemática Moderna, a serem 

relatadas no IV Congresso (BURIGO, 1989, p. 48-49). 

                                                           

 

11 O Ensino Primário corresponde ao primeiro ciclo do Ensino Fundamental dos dias atuais. 
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Em julho de 1962, a cidade de Belém do Pará recebe e promove o IV 

Congresso, que tinha como um de seus pontos de pauta a "Introdução da 

Matemática Moderna na Escola Secundária" (BURIGO, 1989, p. 108). Em 

consequência das discussões ocorridas nesse evento, o Grupo de Estudos do 

Ensino da Matemática – GEEM – propôs um currículo mínimo para o 

desenvolvimento do novo programa de matemática para escola secundária.  

O programa proposto foi o primeiro a incorporar matemática 
moderna no currículo. [...] Para o secundário, a sugestão foi 
que os tópicos se aproximassem da teoria dos conjuntos e das 
estruturas algébricas. Maior ênfase foi dada ao estudo das 
propriedades das operações, o estudo de diferentes sistemas 
numéricos foi recomendado, assim como o estudo das funções 
(D´AMBRÓSIO, 1989, p.89). 

Em 1966, o V Congresso Brasileiro do Ensino da Matemática, fecha o 

ciclo desses encontros no Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA – 

localizado em São José dos Campos, em São Paulo, de 10 a 15 de janeiro. 

Sem saber previamente que seria o último, teve como tema central a 

Matemática Moderna na Escola Secundária: articulações com o ensino primário 

e com o ensino secundário. Contou com a participação de educadores 

matemáticos de vários países, como Marshall Stone, USA, Hector Merklen, 

Uruguai, George Papy, Bélgica/Bruxelas, Hellmut Volker, Argentina 

(D’AMBROSIO, 1987, p.126). Os integrantes do GEEM, como nos encontros 

anteriores, também contribuíram nesse evento. 

No Brasil, neste ano de 1957, foi fundado o Colégio de Aplicação da 

Universidade de São Paulo – USP – em convênio entre a Secretaria de 

educação e a Faculdade de Filosofia da USP. Além de servir à prática docente 

dos estudantes da Faculdade, um objetivo estabelecido para os Colégios de 

Aplicação era a sua existência como espaço de “ensaios de renovação 

pedagógica” e investigação educacional (BURIGO, 1989, p. 143). 

Em 1962, o Núcleo de Estudos e Difusão do Ensino da Matemática – 

NEDEM foi criado no Paraná, com o objetivo de difundir a Matemática 

Moderna. 
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Com o objetivo semelhante ao NEDEM, o Grupo de Estudos sobre o 

Ensino da Matemática – GEEMPA foi fundado em 1970, em Porto Alegre.  

No dia 19 de janeiro de 1965, com o objetivo de atenuar as deficiências 

decorrentes das mudanças de escolas pelos alunos do Ensino Secundário, o 

Departamento de Educação de São Paulo, de acordo com diversas sugestões 

de estabelecimentos de ensino e de pais de alunos, publicou no Diário Oficial, 

nas páginas 42 e 43, Sugestões para um Roteiro de Programa para a Cadeira 

de Matemática12, Curso Secundário – 1º Ciclo, 2º Ciclo e Normal. O que mostra 

uma intenção de regularizar os conteúdos a serem ministrados nas escolas, 

que, até este momento, possuíam liberdade de escolha dos mesmos, como 

discorreu anteriormente. Ainda, o alvo desta unificação também era o vestibular 

das faculdades, que devia atingir a maioria das pessoas, portanto estas 

deveriam ter o mesmo ensinamento, conforme a quinta consideração destas 

sugestões, que estão no terceiro anexo desta pesquisa. 

Os temas para o primeiro ciclo do Ensino Secundário, ou ainda, para os 

quatro anos ginasiais são: 

Primeiro Ano Ginasial 

1. Conjunto dos Números Inteiros; 

2. Divisibilidade; 

3. Conjunto dos Números Racionais; 

4. Estudo intuitivo das Principais Figuras Geométricas; 

5. Sistemas de Medidas. 

Segundo Ano Ginasial 

1. Razões e Proporções; 

                                                           

 

12 O roteiro completo das Sugestões para um Roteiro de Programa para a Cadeira de 
Matemática, Curso Secundário – 1º Ciclo, 2º Ciclo e Normal, está no Anexo III ao final desta 
tese. 



49 

 

 

 

2. Conjunto dos Números Racionais Relativos; 

3. Equações e Inequações do Primeiro Grau; 

4. Sistemas de Inequações Simultâneas com uma variável; 

5. Sistemas de duas Equações Simultâneas com duas variáveis. 

Terceiro Ano Ginasial 

1. Cálculo Algébrico; 

2. Complementação do estudo das equações e sistemas; 

3. Introdução a Geometria Indutiva; 

4. Paralelismo e Perpendicularismo; 

5. Circunferência e Circulo; 

6. Construções Geométricas e Transformações. 

Quarto Ano Ginasial 

1. Conjunto dos Números Reais; 

2. Equações do Segundo Grau; 

3. Funções; 

4. Semelhança; 

5. Relações Métricas; 

6. Polígonos Regulares e Medida da Circunferência; 

7. Área das principais Figuras Planas. 

Estes tópicos serão benéficos para verificar se os conteúdos do Curso de 

Madureza, voltado para o 1º ciclo do Ensino Secundário, estavam de acordo 

com estas sugestões. 
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Grupo de Estudos do Ensino de Matemática – GEEM – em São 

Paulo 

 

Em 1960, o primeiro curso em serviço para professores secundários 

organizado pela IBECC/OAS/NSF foi realizado em São Paulo, no estilo do 

curso em Kansas realizado pelo SMSG nos EUA. Alguns professores desse 

país foram convidados para apresentar as novas ideias que estavam em 

discussão naquela época pelo Grupo (D´AMBRÓSIO, 1987, p. 93-94). 

A Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário – 

CADES – criada em 1955, com “atribuições, entre outras, de formação de 

professores, incentivo à elaboração de material didático, assistência 

pedagógica e administrativa às escolas” (BURIGO, 1989, p. 37), financiou em 

julho de 1961 um curso semelhante ao dos EUA, na cidade de Santos, São 

Paulo, realizado pelo professor Sangiorgi. A intenção do curso era apresentar 

conteúdos da Matemática Moderna aos professores de Matemática do Ensino 

Secundário, separados em disciplinas, tais como Teoria dos Conjuntos e uma 

parte de Lógica, ministradas pelo professor Osvaldo Sangiorgi; Álgebra 

Abstrata, pelo professor George Springer; e Álgebra Moderna e Prática de 

Ensino, ambas dirigidas pelo professor Luiz Henrique Jacy Monteiro, da 

Universidade de São Paulo – USP (LIMA, 2006, p. 41-42). 

De agosto a setembro de 1961, o curso intitulado “Especialização em 

Matemática para Professores Secundários”, foi promovido pelo professor 

Sangiorgi, na Universidade Mackenzie, conforme documento do Arquivo 

Pessoal Osvaldo Sangiorgi – APOS – que atesta esse evento. A realização foi 

viabilizada pelo convênio desta instituição com a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo, o Departamento de Matemática da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e com a National 

Science Foundation, que permitiu a vinda do professor George Springer, da 

Universidade de Kansas, ao Brasil, que atuou como orientador do curso (LIMA, 

2006, p. 42). Este curso foi composto pelas disciplinas: Prática de Ensino da 
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Matemática Moderna, Lógica Matemática, Álgebra Abstrata, Teoria dos 

Conjuntos, ministradas respectivamente pelos professores Osvaldo Sangiorgi, 

George Springer, Jacy Monteiro e Ruy Madsen Barbosa, USP, e por Alésio de 

Caroli, USP, de acordo com Burigo (1989, p. 105). 

Após esses cursos, a atuação do professor Sangiorgi se tornava mais 

frequente, em especial por meio de suas publicações para o Ensino Primário e 

Secundário, publicadas e divulgadas pela Companhia Editora Nacional, em 

São Paulo. De acordo com Valente (2008, p. 15-16), este professor, desde os 

anos de 1950 já escrevia livros e era procurado por diversas famílias 

renomadas na época para ministrar aulas particulares a seus filhos. 

Aproveitando esta posição privilegiada na sociedade e seus contatos com 

diversos professores de matemática e Matemáticos, fundou em 31 de outubro 

de 1961, o Grupo de Estudos do Ensino da Matemática – GEEM – com sede 

na Universidade Mackenzie, instituição essa em que lecionava. O professor 

Sangiorgi também foi o presidente desse Grupo durante todo o período de 

militância pela Matemática Moderna, embora houvesse eleições para diversos 

cargos no Grupo, como secretários e membros (LIMA, 2006). 

A atuação do GEEM impulsionou o Movimento da Matemática Moderna – 

MMM – no Brasil. Como esse Movimento vinha ocorrendo em diversos países 

e também no Brasil, porém ele se intensifica e ganha espaço como tal dentro 

das escolas brasileiras e nas agendas dos professores secundários, uma vez 

que o principal objetivo do GEEM era realizar cursos para docentes, com a 

finalidade de ensinar a Matemática Moderna e um novo método de transmiti-la 

aos alunos. 

Com esta atividade, o GEEM tornou-se órgão público a serviço da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que permitia a dispensa dos 

professores das escolas estaduais para participarem dos cursos deste Grupo, 

com a intenção de que a Matemática Moderna fosse incluída nos programas 

curriculares do Ensino Secundário. 



52 

 

 

 

Este apoio fortaleceu ainda mais as ações do GEEM, o que fez com que 

diversas Instituições de Ensino e governos convidassem os integrantes do 

Grupo a ministrar cursos e palestras em suas cidades, abrangendo as 

principais capitais e algumas cidades dos Estados brasileiros como Brasília, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba, Paraná, Fortaleza, Bahia, Maceió, 

Minas Gerais, Mato Grosso, Roraima, entre outras. 

Esses cursos, ainda não eram suficientes para atingir todos os brasileiros, 

portanto com o objetivo de difundir o Movimento da Matemática Moderna no 

Brasil, uma das táticas do GEEM foi transpor os cursos presenciais, para a 

televisão. 

Em 1964, o Grupo elaborou um curso televisionado com os mesmos 

conteúdos e objetivos do curso presencial, que era expor orientações aos 

professores de Matemática do Ensino Secundário sobre matemática moderna. 

A transmissão pela televisão desses cursos ocorreu durante toda a 

primeira quinzena de julho, das 9h às 11h, diariamente, exceto aos sábados e 

domingos. 

As disciplinas eram Teoria dos Conjuntos, ministrada pelo professor 

Benedito Castrucci; Lógica Matemática, pelo professor Sangiorgi; Práticas 

Modernas para o Ginásio, pelas professoras Elza Babá e Lucília Bechara, com 

a duração de quarenta minutos cada uma, conforme a descrição no artigo: 

Professores instruem-se em cursos pela televisão, do jornal Folha de São 

Paulo, de 05/07/1964.  

A decisão de realizar cursos por meios de comunicação se fortaleceu no 

encontro realizado em Lima, Peru, em 1966, sobre Movimentos de Reforma na 

Educação Matemática, Engenharia e Ciências e Problemas não resolvidos em 

Educação Matemática, sendo considerada, pelo professor Sangiorgi, “uma 

semana de frutíferos trabalhos destinados a estudar, com profundidade, os 

problemas ligados ao ensino da Matemática das três Américas”, conforme a 
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descrição no artigo: Reunião sobre ensino da Matemática, do jornal O Estado 

de São Paulo, de 08/01/1967. 

E, em seguimento ao primeiro curso midiatizado, outros se fizeram 

presentes nas telas da televisão dos telespectadores, assim como o curso 

voltado aos professores primários, que ocorreu em julho de 1967, também 

televisionado pela TV Cultura. 

Por meio desses cursos realizados pela televisão foi possível abranger os 

objetivos do GEEM, o que remete a estudar a importância da teleducação no 

Brasil, nas motivações para a existência do Curso de Madureza e possíveis 

relações com o Movimento da Matemática Moderna, que será estudado nos 

próximos capítulos. 

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

A IMPORTÂNCIA DA TELEDUCAÇÃO NO BRASIL: 

sua procedência até a realização do Curso de Madureza 

 

Tendo em vista o objetivo deste trabalho que é estudar o ensejo para a 

realização do Curso de Madureza, bem como suas características iniciais e de 

cursos semelhantes realizados anteriormente a ele, far-se-á neste capítulo um 

estudo histórico da Teleducação, ressaltando a importância da televisão como 

meio de comunicação para atingir uma grande quantidade de alunos. No 

entanto, as abordagens serão pouco profundas no que se refere ao ensino por 

correspondência, pelo rádio e ensino a distância, ou ainda, online – internet, 

pois o foco é contextualizar e mostrar que a ideia do ensino pela televisão 

surgiu após ou junto com o ensino por correspondência e rádio.  

 

Raízes da Teleducação e Educação a Distância – EAD 

 

O Ensino a distância – EAD – como um processo de comunicação, seguiu 

os “trilhos da revolução tecnológica” (NETO, 2001), o que ampliou a 

necessidade do desenvolvimento da humanidade em todas as suas 

dimensões, como a qualificação de futuros profissionais para apropriarem-se 

das mudanças tecnológicas e serem inseridos em uma nova demanda do 

mercado de trabalho, de forma rápida e eficaz (NETO, 2001, p. 79). Esse 

projeto vem ao encontro do ritmo acelerado de crescimento dos setores 

industriais em expansão no início do século XX. 
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Esta exigência levou o ensino de base13 para fora das salas de aulas 

tradicionais, pois o “ensino convencional não pode atender às múltiplas 

necessidades da população brasileira” (NETO, 2001, p. 81). 

O aprendizado fora da sala de aula iniciou por meio de correspondências 

em meados do século XVIII e XIX, já relacionado à formação profissional 

(NETO, 2001, p. 86). No Brasil, o Instituto Rádio Técnico Motor, fundado em 

1939, e o Instituto Universal Brasileiro, em 1941, são os pioneiros nesta nova 

modalidade. 

Antigamente, as pessoas procuravam os indivíduos mais experientes para 

adquirir saberes comuns, científicos e artísticos, bem como buscavam os 

conhecimentos que os, denominados, santos poderiam lhes transmitir.  

No entanto, na década de sessenta, além do rádio, que teve sua 

expansão nos anos quarenta, a televisão começou a ser um instrumento de 

massa a partir dos anos sessenta e setenta, poderia informar e instruir as 

pessoas em seu próprio lar, sem sair de casa, segundo o jornal A Estampa 

(1961). Logo, esta consideração, pode fazer frente à importância da 

teleducação. 

Essa tecnologia logo foi utilizada como um meio de comunicação, 

aprendizagem e “meio difusor da cultura” (A ESTAMPA, 1961), que no futuro 

tornar-se-ia popular. Devido ao sinal de emissão da televisão, as informações 

veiculadas por meio dessa tecnologia, abrangiam rapidamente diversos 

telespectadores, em específico, conforme a produção de programas 

educativos, futuros profissionais que poderiam atender a demanda do comércio 

e da indústria, gerada pelo aumento de vários setores de produção daquele 

momento, além das múltiplas necessidades das empresas. 

                                                           

 

13 Ensino de Base: Ensino Fundamental e Médio. 
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Isto é, por meio da teleducação, seria possível qualificar diversas 

pessoas, diferentemente da escola tradicional, que barreiras diversas impediam 

o acesso de pessoas que precisavam estudar, seja para obter uma formação 

básica ou profissional. 

Diante disso, a preocupação com a motivação, com o rendimento 

acadêmico, com o que e como deve ser apresentado são itens que se tornaram 

primordiais aos escritores e produtores dos cursos televisionados, mesmo 

porque, educação a distância, de acordo com Moore (1996) é o ensino 

planejado num lugar que não é o mesmo em será ensinado. Sendo assim, 

necessitam de recursos próprios e diferentes da sala de aula tradicional, como 

desenho, métodos de comunicação e a tecnologia que o meio a ser transmitido 

esse ensino possui, além da própria organização administrativa. 

Embora essa conjectura esteja pautada na educação a distância pelo 

computador, utilizada nos dias atuais, é possível fazer alguns questionamentos 

relacionados às preocupações da época, tais como a concepção que se tinha 

sobre a teleducação naquele momento? Será que havia a preocupação com as 

técnicas de ensino, de desenho ou métodos diferenciados para ensinar pela 

televisão? 

Apesar da afirmação de Moore, corroborar com a configuração de um 

plano de ensino de uma sala de aula tradicional há de se ter consideração de 

que a teleducação é planejada para um público imaginário, ou seja, quem 

assiste e participa de um curso televisionado pode ser uma criança, jovem ou 

adulto, com interesses e motivações diversas. Sendo assim, quais as 

inquietações que os produtores da teleducação tinham em relação aos cursos 

televisionados? 

Outro item a ser destacado nesta nova modalidade de ensino é quem 

ministraria ou apresentaria o conteúdo programático. Por ser um programa de 

televisão ou rádio, poderia ser um apresentador ou um ator a explanar o 

conteúdo? Ou deveria ser um profissional formado na área específica para 

realizar as filmagens e as transmissões das aulas? Considerando um professor 
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ocupando o papel de um apresentador, tanto via rádio, quanto via televisão, 

esse necessitaria saber fazer uso de todos os instrumentos que estavam 

disponíveis para transmitir o conhecimento, tal como ocorre em sala de aula 

por meio dos livros, vídeos, etc.  

 Dessa forma, os múltiplos recursos da televisão, como o uso de imagens, 

filmes, atores, a lousa verde e branca, sendo utilizada por vezes sem o 

apagador e sim com o recurso de aparecer ou não apenas o texto utilizado 

naquele determinado momento, num contexto diferenciado da sala de aula 

clássica, permitiria ao professor, a um conjunto de pessoas ou a uma equipe 

especializada, escolher e preparar cada item e as técnicas a serem 

proporcionados aos alunos que assistiriam e tentariam entender os conteúdos 

apenas pela televisão. 

 Nesse sentido, Carneiro (2003, p. 99) descreve que o teleprofessor pode 

ser substituído por apresentadores, atores e/ou jornalistas para poder variar a 

quantidade e qualidade dos recursos áudio visuais e sonoros. Um exemplo 

disso é o Telecurso Segundo Grau, co-produção da Fundação Padre Anchieta 

e Fundação Roberto Marinho, que era apresentado por atores famosos. 

 Um fator que começa a ser discutido nessa época, em que a massa de 

estudante aumentava consideravelmente, é o reduzido número de docentes 

necessários para ensinar a milhares de estudantes. O que pode ter tornado o 

movimento da teleducação em social e econômico para o Governo Brasileiro. 

Além das questões relatadas anteriormente sobre a não possibilidade das 

pessoas frequentarem a escola. E por isto mesmo que talvez fosse mais barato 

oferecer uma aula a milhões de estudantes, do que construir instituições de 

ensino. Ao mesmo tempo é necessário evidenciar que nesse momento não 

havia mestres suficientes para ministrar tantas aulas tradicionais. Dessa forma, 

a teleducação resolveria dois problemas: a falta de professor e a construção de 

milhares de escolas em todo o Brasil. 

 Apesar desses problemas sociais e econômicos, os telespectadores 

também esperavam mais de suas televisões, pois este instrumento de 



58 

 

 

 

comunicação pode ser boa ou má opção para a educação de maneira geral. 

Pois, de acordo com a população, os programas apresentados, “tem sido os 

venenos morais e sociais” da televisão, por isto solicitavam mais programas 

educativos, como o artigo do jornal A Estampa (1961) menciona. 

 Essa agitação se deu devido a muitos programas de shows de 

“imoralidade e escândalo” e “filmes de banditismo” que a televisão transmitia. 

Considerava-se isto uma ameaça à família, um “desrespeito ao lar pátrio”, “num 

verdadeiro achincalhe aos valores nacionais” (A ESTAMPA, 1961). 

 Assim, a transmissão dos cursos por rádio e televisão ganhou reforços 

indiretos e os cursos começaram a ser produzidos, ouvidos e assistidos pelos 

telespectadores, independente dessa questão social e/ou econômica.  

 A teleducação, tal como a educação a distância, segundo Belloni (2003, 

p. 29), pode se caracterizar “essencialmente pela flexibilidade, abertura dos 

sistemas e maior autonomia do estudante”. Uma vez que o objetivo era 

transmitir o conteúdo pela televisão e sem contato com o aluno. Embora 

existissem pólos receptores, era disponibilizado apenas o equipamento 

audiovisual, rádio ou televisão, para aqueles que não possuíam condições 

financeiras de tê-lo. Por isto que a teleducação pode ser individual ou coletiva. 

Por ventura, alguns desses locais possuíam instrutores que possivelmente 

solucionavam dúvidas dos alunos. 

 De qualquer modo, na teleducação, o professor ou apresentador 

ministrava o conteúdo sem interação direta com o telespectador, ou seja, não 

tinha contato com os mesmos. Em contra partida, nos telepostos havia um 

monitor fazendo o papel de professor, quando questionado pelos alunos. 

Apesar disto, verificar-se-á como o professor ou apresentador sustentava a 

atenção das pessoas do outro lado da tela. 

 O aluno teria que ser autônomo, aprender sozinho, para garantir seu 

rendimento na avaliação final, que ocorria ao final dos cursos. Por isto que a 

maioria desses cursos, era direcionada a jovens e adultos, que, teoricamente, 
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possuem tal capacidade de aprendizagem. O estudante ao se disponibilizar 

para ouvir ou assistir um programa de rádio ou de televisão, ou mesmo estudar 

por correspondência, controla seu próprio tempo, ou seja, aquele que julga 

necessário para aprender todo o conteúdo que lhe é disponibilizado. 

 Para colaborar com os telespectadores, alguns programas 

disponibilizavam seus conteúdos em materiais diversificados, como livros, 

revistas ou apostilas para auxiliar o estudante. Um exemplo são os fascículos 

que o Curso de Madureza disponibilizava aos telespectadores, que será 

explorado no próximo capítulo.  

 Em sequência ao ensino não tradicional discorrer-se-á sobre o rádio e 

televisão, bem como o uso desses instrumentos para o ensino. 

 

Ensino Via Rádio 

 

Uma das primeiras emissoras de rádio a transmitir programas com 

intenção educativa foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923, 

comandada por Edgard Roquette Pinto, educador e também fundador desta 

emissora. 

Em 1941, a Universidade do Ar da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 

transmitiu aulas pelo rádio. Em 1947, o SESC, o SENAC e a Universidade do 

Ar, transmitiram em São Paulo aulas de aritmética comercial (MACIEL, 2008, p. 

20-21). Este autor relata que a rádio Ministério da Educação e Cultura – MEC – 

começaria suas transmissões de matemática em 1951, com o professor Júlio 

Cesar Mello e Souza. 

Pensando na educação de jovens e adultos, o Projeto Minerva foi 

constituído pelo Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério de Educação 

e Cultura, da Fundação Educacional Padre Landell de Moura, do Rio Grande 



60 

 

 

 

do Sul. Assim, foi desenvolvido no Brasil para implementar um curso via rádio 

de Capacitação Ginasial, Madureza Ginasial e Primário Dinâmico, da Fundação 

Padre Anchieta de São Paulo, com o foco na Matemática como disciplina, de 

acordo com o professor Sangiorgi (1979, p.10). 

Esse curso iniciou em setembro de 1970, “tendo como escopo legal de 

um decreto presidencial e uma portaria interministerial número 408/70, que 

determinava a transmissão de programação educativa, em caráter obrigatório 

por todas as emissoras de rádio do país” (NISKIER, 2000, p. 216). 

O objetivo maior do projeto atendia à Lei nº 5.692/71 (Capítulo 
IV, Artigos 24 a 28) que dava grande ênfase à educação de 
adultos. Em decorrência do texto legal o Conselho Federal de 
Educação laborou o Parecer no. 699/72 no qual foram feitas 
interpretações, recomendações e detalhamento quanto a ação 
e extensão desse ensino, definindo claramente as funções 
básicas do Ensino Supletivo: suplência, suprimento, 
qualificação e aprendizagem. 

Assim nasceu o Projeto Minerva inspirado pelo § 2º do Artigo 
25 da Lei nº 5.692/71: 

Os cursos supletivos serão ministrados em classes ou 
mediante a utilização de rádio, televisão, correspondência e 
outros meios de comunicação que permitam alcançar o maior 
número de alunos (NISKIER, 2000, p. 216). 

A escolha do rádio como veículo de informações educativas ocorreu 

devido ao baixo custo em relação ao próprio equipamento rádio, que, também, 

adentrava cada dia mais nas casas dos brasileiros, conforme relata Niskier 

(2000, p. 218). 

O curso possuía milhares de radiopostos espalhados em território 

nacional e era conduzido pelo professor Arnaldo Niskier14, de acordo com 

Niskier (2000, p. 10). Especificamente, havia vinte rádios instalados nos 

radiopostos em favelas do município do Rio de Janeiro, para atender 

quatrocentos e cinquenta alunos inscritos nos Centros de Recepção 

                                                           

 

14 O Professor Arnaldo Niskier, em 2000, era Presidente da Academia Brasileira de Letras. 
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Organizada, além dos espectadores que possuíam seu próprio rádio e também 

faziam o curso. 

Ao final do curso, os alunos eram submetidos ao exame supletivo, 

denominado Madureza, que ocorria duas vezes por ano “sob a 

responsabilidade do Departamento de Ensino Supletivo – DSU/MEC” 

(NISKIER, 2000, p. 220), logo deveriam saber os conteúdos do 1º ciclo 

ginasial. 

 

Ensino Via Televisão 

 

A televisão foi inaugurada como serviço público na Europa em 1936, nos 

Estados Unidos em 1939, mas com interesses comerciais.  

De acordo com Maciel (2008, p. 22), o professor Edgar Roquette Pinto 

também foi o precursor das ideias do ensino via televisão, e fundador do 

Instituto de Cinema Educativo – INCE – em 1936. Esse Instituto produziu 

aproximadamente “300 documentários, muitos escritos e narrados pelo pioneiro 

da rádio e da TV”. 

No Brasil, a TV Tupi foi ao ar em 1950, com transmissão ao vivo e sua 

linguagem oriunda do rádio, bem como seus profissionais (CARNEIRO, 2003, 

p. 80-81). Ela foi fundada pelo empresário Assis Chateaubriant. 

No ano de 1967, A TV Universitária de Pernambuco iniciou suas 

atividades educativas. E, desde então, até o ano de 1974, um total de nove 

emissoras foram criadas (CARMONA, 2003, apud MACIEL, 2009, p. 40). 

Uma das primeiras instituições brasileiras a fazer uso da teleducação para 

proporcionar a seus funcionários a escolarização de 1º e 2º graus e, também, a 

profissionalização específica para a área de petróleo, foi a Petrobrás, que 
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desenvolveu, a partir de 1975, o Projeto ACESSO, que de acordo com Neto 

(2001, p. 90), foi realizado pelo Centro de Ensino Técnico de Brasília – CETEB. 

O SENAI – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo 

– também fez uso dessa nova ferramenta criando 

[...] experimentalmente em 1978, com operação em 1980, o 
programa Auto-Instrução com Monitoria (AIM), caracterizando-o 
como “um esquema operacional do Ensino a Distância, que 
envolve uma série de programas auto-instrutivas (SENAI, s.d., 
apud NETO, 2001, p. 90). 

Para o Grupo de Estudos do Ensino da Matemática – GEEM – fundado 

em outubro de 1961, a teleducação foi uma solução primordial para disseminar 

a Matemática Moderna pelo Brasil. Isto porque se localizava no Estado e na 

Cidade de São Paulo, especificamente, na Universidade Mackenzie, o que 

restringia a sua atuação e seu objetivo de levar a nova Matemática para o 

Brasil. Apesar dos membros do GEEM, em sua maioria, serem professores 

universitários e do ensino secundário, eram convidados por diversas 

Instituições de Ensino a ministrar palestras e cursos, ainda não era suficiente 

para abranger todo o país, como mencionado anteriormente. 

Dessa forma, o presidente do GEEM, professor Osvaldo Sangiorgi, que 

fora o maior disseminador e estimulador de uma nova matemática, de uma 

nova prática do ensino de matemática no Brasil, junto com seus pares, 

integrantes do Grupo, a partir de 1964, começaram a divulgar essa Matemática 

em programas de rádio e de televisão. 

Porque a televisão e o rádio encurtavam a distância, “levando a 

Matemática para uma enorme clientela que não dispunha de sistemas 

escolares convencionais suficientes e que de outra maneira não teria 

possibilidade de estudá-la” (SANGIORGI, 1979, p. 4). Para isso, parcerias se 

constituíram no sentido de enfatizar o uso dos veículos de comunicação rádio e 

televisão para essa divulgação. 
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TELEDUCAÇÃO – CURSOS TRANSMITIDOS PELA TELEVISÃO 

 

Neste momento será realizada uma revisão dos jornais da época sobre a 

teleducação, ou seja, os cursos ministrados pela televisão, como sugere Le 

Goff (1992), contrapondo e associando informações. 

 

Curso de Admissão 

 

No dia 25 de fevereiro de 1961 a Secretaria dos Negócios da Educação 

do Estado de São Paulo, criou o Curso de Admissão, que foi ao ar pelo canal 2 

– TV Cultura – no dia 01/03/1961. Contava com o patrocínio publicitário da 

antiga loja de magazine Mappin, de acordo com o artigo: Curso de Admissão 

pela TV, do jornal Som & Imagem, 07/1962. 

O objetivo deste curso era oferecer reforço às crianças que fariam o 

exame de Madureza Ginasial, ou seja, o Governo estava preparando um 

cursinho para a realização da prova de capacitação para ingresso ginásio, 

conforme os artigos: lta porcentagem de reprovação nos cursos de admissão 

ao ginásio, do jornal A Gazeta, de 14/03/1961, e O Sucesso do Curso de 

Admissão pela TV, do jornal O Telespectador, de 17/08/1962. As crianças, que 

não possuíam condições financeiras de pagar um curso particular e 

reprovavam na prova, era o público alvo do Curso de Admissão, uma vez que 

havia telepostos, locais com televisão e monitores para auxiliá-las nos estudos. 

Naquele momento, este curso se fazia importante, pois, até este ano de 

1961, os índices de reprovação eram elevados e, por consequência, poucas 

pessoas concluíam o ensino básico. Segundo o artigo: Alta porcentagem de 

reprovação nos cursos de admissão ao ginásio, do jornal A Gazeta Esportiva, 



64 

 

 

 

de 14/03/1962, a aprovação nas provas de Admissão ao Ginásio não superava 

10% dos que as realizavam. 

Com a intenção de alterar este cenário, o Governo em contato com as 

Associadas Paulista, que tinha como diretor geral o Sr. Edmundo Monteiro, 

conseguiu a gratuidade do tempo para que a TV Cultura pudesse colocar o 

curso no ar. Dessa maneira, este era disponibilizado ao vivo de segunda feira a 

sábado das 10h30 às 11h, conforme o artigo: Curso de Admissão pela TV, do 

jornal Som & Imagem, de 07/1962.  

A coordenadora do mesmo era a professora Marília Antunes Alves, 

formada em História e Direito. 

A programação distribuía-se da seguinte forma: 

- 2ª feira: Matemática, ministrada pelo professor Osvaldo Sangiorgi; 

- 3ª feira: Português, ministrada pela professora Elvira Reale; 

- 4ª feira: História, ministrada pela professora Marília Antunes Alves; 

- 5ª feira: Português; 

- 6ª feira: Matemática; 

- sábado: Geografia, ministrada pelo professor Raphael Caetano 

Sansevero. 

Esses docentes foram disponibilizados pela Secretaria dos Negócios da 

Educação do Estado de São Paulo, uma vez que eram professores 

secundários concursados, como descreve o artigo: Escola publica pela TV, do 

jornal Suplemento Feminino, 21/09/1962. 

Os quatro professores não possuíam experiência em cursos 

televisionados, mesmo porque o Curso de Admissão foi o pioneiro nesta 

modalidade na América Latina. No entanto, não passaram muitas dificuldades 

para efetuar os trabalhos, que realizavam diariamente nas salas de aulas 
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tradicionais. Algumas consequências desse desenvolvimento e dessa 

desenvoltura foram o uso do quadro negro e giz durante as teleaulas, além de 

audiovisuais, ou seja, os professores tradicionais estavam à frente das 

câmaras e não de alunos, mas ofereceram explicações tais como as das salas 

de aula, o que “iguala ao ensino comum” (SOM & IMAGEM, 07/1962), e 

“inaugurou uma área docente inteiramente virgem na América do Sul”, de 

acordo com o artigo: TV Escolar já Realiza Muito, Mas Ainda Precisa de Ajuda, 

do jornal Diário Popular, 17/04/1965. 

A presença do professor Sangiorgi, que já estava militando pelo 

Movimento da Matemática Moderna naquele momento, conforme (LIMA, 2006), 

indica que as ideias dessa nova Matemática provavelmente estavam inseridas 

neste curso. O artigo: TV Escolar já Realiza muito, mas ainda precisa de ajuda, 

afirma que a “introdução do estudo da Matemática Moderna em São Paulo 

encontrou naquele programa veículo de acentuada penetração popular”. 

Corroborando com a declaração anterior. 

Completando, este artigo denomina a disciplina do professor Sangiorgi 

como Matemática Moderna, deixando um rastro muito evidente das influências 

do MMM.  

Embora o curso fosse televisionado, os interessados em participar tinham 

que se inscrever gratuitamente no Departamento de Educação, que se 

localizava na Rua Antonia de Godói, 122, 4º andar, sala 49, onde se 

encontrava o Serviço de Televisão Escolar da Secretaria de Educação, 

também conhecido como CATV. Este atendimento ocorria no período das 9h 

às 11h e das 13h30 às 18h.  

O primeiro curso tinha prazo final de inscrições até o mês de abril, o que 

pode mostrar a complacência do Governo no atraso dos estudos do aluno, uma 

vez que o curso começara no início de março. Ou, ainda, pode indicar o 

interesse da Secretaria da Educação em abranger o máximo de alunos 

possível, mesmo que para isto eles adquirissem tardiamente as apostilas. 
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O controle das inscrições, também se direcionava pela concessão do 

material de apoio, das apostilas aos alunos; bem como, pela convocação dos 

participantes para realizar a prova ao final do curso. 

A idade média da maioria dos alunos matriculados era de dez anos (SOM 

& IMAGEM, 07/1962). 

Os conteúdos dos cursos eram divulgados nas apostilas, segundo o 

artigo: Apostilas do Curso de Admissão pela TV, do jornal Folha de São Paulo, 

de maio de 1961. Também, reuniam uma “apresentação explicando os 

objetivos do programa, esclarecimentos aos pais sobre os exames de 

admissão ao ginásio e a legislação sobre o assunto e sobre o programa das 

provas”. 

Essas informações eram divulgadas em diversos jornais da época, como: 

Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, A Gazeta Esportiva, Diário de São 

Paulo, Revista 7 dias na TV, Diário Oficial, Correio Paulistano, O Globo, entre 

outros. 

Além das teleaulas e do material impresso, os alunos ainda poderiam 

solucionar suas dúvidas nas salas de aulas que estudavam como discorre o 

artigo: Examinados os alunos da TV, do jornal O Estado de São Paulo, de 

27/06/1962. No entanto, os alunos que deixaram de estudar na escola há 

tempos e tentavam retornar por meio deste curso e da prova final do mesmo, a 

solução a principio seria o estudo somente via TV ou pagar algum professor 

particular, fato não comentado pelos jornais pesquisados. 

Embora ainda em caráter experimental (FOLHA DE SÃO PAULO, 

04/03/62), mas já com ampla divulgação, aos poucos as pessoas foram 

conquistadas pelo curso, seu padrão, suas características e seus resultados.  

As novas ideias que puderam estruturar esse curso vieram dos métodos 

estudados no: I Congresso Internacional Sobre o Ensino pelo Rádio e 

Televisão, realizado em dezembro de 1962, em Roma, Itália. Este congresso 
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foi promovido pela União Européia de Radiodifusão e realizado pela Rádio e 

Televisão Italianas.  

Os professores Marília Antunes Alves, coordenadora do Curso de 

Admissão, e Osvaldo Sangiorgi, professor de Matemática, representantes do 

curso de Admissão, participaram deste congresso como únicos representantes 

da América Latina, como relatam os artigos: Pretende-se oficializar o curso 

pela TV, do jornal Folha de São Paulo, de 04/03/1962, e o Curso de Admissão 

pela TV, do jornal Som & Imagem, de 07/1962. O evento contou com a 

participação de representantes de setenta países. 

Isto tornou possível a sua repetição por diversos semestres 

posteriormente. Em geral, o curso tinha duração de março a junho e de agosto 

a novembro. Ao final destes ciclos os alunos se dirigiam ao Grupo Escolar São 

Paulo para realizar a prova de aproveitamento do Curso de Admissão. 

No dia 25 de junho de 1961, foi realizada a primeira prova do curso, de 

acordo com o artigo: Telealunos fazem boas provas de aproveitamento, do 

jornal Folha de São Paulo, 26/06/1961.  

Como havia muitos inscritos e a disponibilidade de treze salas de aula do 

Grupo Escolar São Paulo, não era suficiente, foi necessário realizar esta prova 

em dois dias.  

Conforme o artigo: Alta porcentagem de reprovação nos cursos de 

admissão ao ginásio, do jornal A Gazeta Esportiva, 14/03/1962, a primeira 

prova contou com trezentos e dois inscritos, porém apenas duzentos e noventa 

e dois compareceram. De acordo com este artigo os resultados foram: cento e 

quarenta e sete aprovados em Português; cento e setenta e três em 

Matemática; duzentos e quarenta e dois em Geografia; duzentos e sessenta e 

quatro em História; oitenta e sete aprovados em todas as matérias; trinta 

reprovados em todas as matérias. 

Para a segunda prova, duzentos e cinquenta e quatro alunos se 

inscreveram, porém somente cento e setenta e oito compareceram. Os 
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resultados foram: quarenta e um aprovados em todas as matérias; cinquenta e 

sete em português; cento e três em matemática; cento e trinta e sete em 

geografia; cento e trinta e oito em história; trinta reprovados em todas as 

matérias. 

Este jornal ressalta que sessenta alunos foram reprovados de um total de 

quatrocentos estudantes, o que demonstrou nesta época ser um índice 

insignificante. Ou seja, 12,77% de reprovações contra 10% de aprovações 

antes deste curso, como relatado anteriormente.  

Sendo possível concluir que o Curso de Admissão pela televisão foi um 

acontecimento importante para difundir o ensino básico entre as crianças e um 

acesso para próximos cursos semelhantes, tanto que o programa “Mappin na 

Cultura”, realização do Canal 2 – TV Cultura – preparou uma festa denominada 

“Festa da Primavera”, que aproveitou o ensejo e homenageou os dez primeiros 

colocados nas provas de Admissão. Como foi explanado antes, o Mappin 

patrocinava esse curso, conforme “Mappin na Cultura”, do jornal A Gazeta 

Esportiva, de 26/09/1961. Além disso, este artigo revela que o  

Dr. Luiz Antonio Seráfico, representante do Secretário da 
Educação, o professor Benedito Pais Silvado, representante do 
diretor geral do Departamento de Educação, tenente coronel 
Nelson Braga, pela 2ª Região Militar, o poeta Paulo Bonfim, 
pelo Mappin, professora Marília Antunes Alves, professor 
Raphael Antonio Sansevero, profa Elvira Reale, Dra. Carmen 
Sabino Canteras, representante dos Srs. Pais, profa Daisy 
Mattile. 

[...] um acontecimento bastante significativo na história do 
curso de admissão pela TV, pois marca mais um encontro 
entre alunos e mestres, entre tele-espectadores e seu 
programa. 

Tantas pessoas renomadas homenagearam os dez primeiros lugares 

nessa prova, o que evidencia a seriedade e a força desta nova modalidade de 

ensino. 

Este artigo revela os nomes e as notas dos premiados, listados abaixo:  
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1º lugar: Maria Aparecida Damasco Oliveira e Wilma Soares 
dos Santos, com média 9,0 (nove);  

2º lugar: Arnaldo Larson e Maria de Lourdes Higuchi, nota 8,0 
(oito);  

3º lugar: Maria Assioneida Aguiar, nota 8,0 (oito);  

4º lugar: Sara Albieri, nota 7,9 (sete pontos e nove décimos);  

5º lugar: Mario Antonio Fatte, nota 7,7 (sete pontos e sete 
décimos);  

6º lugar: Yara de Assis Tomazetti, João Antonio Marcondes 
Monteiro e Marina de Fátima Figueira, nota 7,6 (sete pontos e 
seis décimos);  

7º lugar: Rosa Maria Sabino Canteras, Sidney José de Castro, 
Selma Daffre e Sueli Rodrigues, nota 7,5 (sete pontos e cinco 
décimos);  

8º lugar: Ceres Almeida Gomes, Maria Regina de Oliveira, nota 
7,4 (sete pontos e quatro décimos);  

9º Laudemilia Maria de Melo e Maria Pereira Pessuto, nota 7,3 
(sete pontos e três décimos); 

10º lugar: Marly Hatsuco Yogo, 7,2 (sete pontos e dois 
décimos). 

Como muitas sugestões sobre o curso chegavam ao Departamento de 

Educação e os professores e responsáveis pelo curso as analisavam, e uma 

delas foi à criação de mais um horário de transmissão, assim foi feito às 11h, 

no período matutino, e às 18h, no período vespertino, sob a responsabilidade 

do professor Joel Martins. Este novo horário poderia atingir não só as crianças, 

mas os adultos que trabalhavam e não tinham possibilidade para assistir ao 

programa matinal. 

Um curso foi preparado para as férias do início do ano de 1962, 

especificamente para os alunos que iriam prestar o exame denominado de 2ª 

época, ou seja, uma segunda chance para quem não o fez anteriormente. Este 

esteve no ar de 7 de janeiro a 15 de fevereiro. 

No entanto, o tempo de trinta minutos de apresentação do primeiro curso, 

fora reduzido para vinte e cinco minutos a partir do terceiro, que iniciara no 
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primeiro semestre de 1962. E, dessa forma, o conteúdo ministrado 

anteriormente sofreu alterações por conta do horário que fora reduzido, 

conforme o relato do artigo: Examinados os alunos da TV, do jornal O Estado 

de São Paulo, de 27/06/1962.  

Talvez, por este motivo, o período de trinta minutos diários prevaleceu 

nos cursos que vieram posteriormente, conforme relata diversos artigos de 

jornais, como: TV Escolar já realiza muito, mas ainda precisa de ajuda, do 

jornal Diário Popular, 17/04/1965. 

O horário das disciplinas foram alteradas a partir do quarto curso, que 

iniciou em 8 agosto de 1962. A nova distribuição ficou definida da seguinte 

maneira, como expõe o artigo: Curso de Admissão pela TV, do jornal A Gazeta, 

de 17/08/1962: 

Dia da semana 11h 18h 
2ª feira Matemática Português 
3ª feira Português Matemática 
4ª feira História do Brasil Português 
5ª feira Português História do Brasil 
6ª feira Matemática Geografia 
Sábado Geografia sem curso 

 

Por razão dessa mudança de horário do Curso de Admissão, de acordo 

com o artigo: Curso de Admissão pela TV, do jornal A Gazeta, de 17/08/1962, o 

professor Sangiorgi não pode acompanhá-lo e foi substituído pela professora 

Manhúcia Perelberg Liberman, também militante do Movimento da Matemática 

Moderna (LIMA, 2006). O que indica que as ideias do Movimento e do GEEM, 

possivelmente continuavam a ser inseridas nesse curso. Tanto que o artigo: 

Matemática moderna pela TV, do jornal Diário da Noite, de 09/04/1964, declara 

que a professora Liberman era  

[...] bastante conhecida dos pequenos estudantes e 
telespectadores em geral que acompanham aqueles 
interessantes programas, pois substituiu nas funções o então 
titular, Osvaldo Sangiorgi, com cujas atividades, concernentes 
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ao ensino e divulgação da Matemática Moderna, colabora 
entusiasticamente. 

O quarto curso de Admissão ao Ginásio alcançou ampla audiência. No 

início do curso do segundo semestre de 1962, obteve repercussão mundial. 

Isto é evidente por meio da visita do Senhor Armand Hunter, pedagogo, 

catedrático e diretor do Departamento de TV e Rádio da Universidade de 

Michigan, EUA, e consultor do Departamento de Educação dos Estados 

Unidos, para assuntos de televisão educacional, que de acordo com o artigo: 

Catedrático americano visita o “Curso de Admissão”, do jornal Diário de São 

Paulo (03/08/1962), veio ao Brasil para ver de perto o trabalho que estava 

sendo desenvolvido pela TV Cultura. E por meio do convite realizado pela 

professora Marília Antunes Alves, no primeiro dia de agosto de 1962, o 

professor Hunter visitou as dependências do Canal 2 para conversar com a 

equipe, os professores e desenhistas, que elaboravam e executavam as ideias 

do curso, principalmente sobre os aspectos educacionais midiatizados, 

conforme artigo: Educativa, da revista 7 dias na TV, 20/08/1962. 

Em sua passagem pelo Brasil, o professor Hunter ministrou diversos 

seminários sobre sua especialidade, acompanhado do Senhor James Page, 

assessor técnico do Ponto IV para os Serviços e Recursos Audiovisuais do 

Centro Regional de Pesquisas Educativas de São Paulo. Um desses 

seminários foi na Cidade Universitária – USP (A GAZETA FEMININA, 

22/09/1962). Esteve também no canal 7, “falando sobre as amplas perspectivas 

abertas aos educadores por intermédio da televisão” (DIÁRIO DE S. PAULO, 

03/08/1962). 

Como a televisão já começava a entrar nas casas brasileiras, o curso 

atingiu as cidades de Votuporanga, Andradina, Presidente Bernardes, Goiânia, 

Caratinga, Ribeirão Claro (PR) e Alegrete (RS), para onde as apostilas eram 

encaminhadas, como relata o artigo: TV + 7 Dias na TV, no jornal Na TV, 

13/08/1962. Mesmo porque, a partir de 1964, já era possível realizar a prova, 

ao fim do curso, em telepostos, denominadas de “tele-exames”, pelo artigo TV 

Escolar já Realiza Muito, mas Ainda Precisa de Ajuda. Contudo, o Brasil era 
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tomado por este curso e não mais somente o Estado de São Paulo era 

privilegiado. 

Em 1966, a TV Cultura, além de oferecer normalmente o Curso de 

Admissão, lança um curso intensivo das 15h às 16h20. Os professores foram 

Renan de Abreu, com Geografia; Antonio Douglas Leite, ministrando História; 

José Fernando Soares, com Português; e Anna Franchi lecionando 

Matemática. A professora Anna Franchi também foi participante do Movimento 

da Matemática Moderna (LIMA, 2006, p. 46). 

O artigo: Examinados os alunos da TV, do jornal O Estado de São Paulo, 

de 27/06/1962, discorre sobre essa experiência do Curso de Admissão pela TV 

ser estendida ao ensino secundário. O artigo: Escola publica pela TV, do jornal 

Suplemento Feminino, 21/09/1962, relata que por meio do êxito dos resultados 

do Curso de Admissão, que o decreto Lei 302/62, a “Assembléia Legislativa do 

Estado instituiu o ensino pela Televisão em outros níveis e setores, além do já 

existente”. Essa lei especifica os cursos que deveriam ser oferecidos a 

distância, como primário comum, supletivo comum e especializado, 

preparatório ao ginásio, secundário – 1º e 2º ciclos – em curso regular e 

madureza, cursos de extensão cultural e quantos fossem necessários. Todos 

esses cursos deveriam oferecer certificação mediante exames oficiais, tais 

como nas escolas tradicionais. 

Isso demonstra como se iniciou o curso de Madureza, supletivo ginasial, 

do 5º ao 8º ano ginasial, que é o foco de estudo desta pesquisa a ser analisado 

no capítulo seguinte. No entanto, ainda neste tópico far-se-á relatos sobre a 

teleducação e diversos cursos realizados naquela época. 

 



73 

 

 

 

Outros Cursos de Matemática Realizados pela Televisão 

 

Em julho de 1964, um curso de férias iniciou-se na Fundação Padre 

Anchieta, mais conhecida como TV Cultura ou Canal 2, por meio de parcerias 

com o Serviço de Televisão Escolar, com as universidades como Universidade 

de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Universidade 

Mackenzie e institutos culturais da cidade de São Paulo como: o GEEM, o 

Instituto Brasileiro de Educação Ciência e Cultura – IBECC – a Aliança 

Francesa e a Escola de Arte da Fundação Armando Álvares Penteado, de 

acordo com os artigos: Cursos de férias de extensão cultural pelo Canal 2, do 

jornal Diário de São Paulo, de 01/07/1964; Professores aprendem pela 

televisão, do jornal sem nomeação, de 04/07/1964; e Inicia-se hoje curso de 

férias pela televisão, do jornal O Estado de São Paulo, de 01/07/1964.  

Essas instituições promoveram cursos de férias, destinados à atualização 

de professores em diversas áreas de conhecimento, tais como: Matemática 

Moderna, Português, Ciências, Desenho, Geografia, Filosofia e Francês. A 

abertura e a primeira aula desse programa foram proferidas pelo professor 

José Carlos de Ataliba Nogueira, Secretário da Educação do Estado de São 

Paulo, na época. 

Os telecursos foram considerados, pelo artigo: Cursos de férias de 

extensão cultural pelo Canal 2, do jornal Diário de São Paulo, 01/07/1964, 

como um marco na história da televisão e do magistério nacional, porque 

proporcionaria ao professorado brasileiro e ao público em geral conhecimentos 

universitários. 

Em 1964, como mencionado no capítulo anterior, o curso de Matemática 

Moderna foi transmitido diariamente pela televisão sob a direção do GEEM. 

Similar aos cursos presenciais tinha por objetivo orientar os professores de 

Matemática do Ensino Secundário.  
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No dia 15/07/1964, último dia deste curso, às 8h30min, foi realizado uma 

prova de avaliação, na sede do GEEM, que garantia aos professores um 

certificado. 

A partir desses cursos outros foram realizados com o mesmo objetivo, 

levar o ensino para uma população que de certo modo não tinham acesso à 

escola. Dessa forma, diversas disciplinas e cursos profissionalizantes foram 

produzidos para formar uma demanda de profissionais que a era tecnológica 

estava exigindo. 

As manchetes de jornais diziam “Escola moderna agora é assim: lousa 

num canto, televisão no outro”, “Janela aberta, televisão ligada e as alunas 

estudando. Assim é o Teleposto”, “A profa. Maria de Lourdes Araujo é a 

monitora do Teleposto n.o. 2, instalado no Colégio Santa Monica” (Folhinha de 

São Paulo, 20/03/1964, p. 13). A transmissão das aulas era feita pela TV 

Cultura, Canal 2, por “professores treinados para esse fim”, diz o artigo do 

jornal Intervalo (1964). No entanto, é plausível questionar este treinamento, 

como isto ocorria, uma vez que era uma novidade naquele momento. 

Esses cursos possuíam dois Telepostos, um no Colégio Santa Monica e 

outro na Escola Nazaré, que representavam salas de aula pela televisão, com 

uma monitora que acompanhava os alunos nesses locais. As salas continham 

carteiras; no entanto, ao invés da lousa havia uma televisão comum elevada 

em duas mesas, para tornar possível a visualização dos discentes, que tinham 

que se inscrever e participar de todas as aulas não presenciais. O número 

máximo era de trinta alunos. O controle desses cursos era feito pelo Serviço de 

Educação e Formação pelo Rádio e Televisão – SEFORT – órgão oficial. O 

SEFORT tinha como responsável a educadora Marília Antunes Alves. De 

acordo com o jornal Folhinha de São Paulo, de 29/03/1964, este tipo de curso 

ocorria há três anos, ou seja, iniciou-se em 1961. Não expedia diploma, apenas 

certificados. 
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As aulas eram transmitidas diariamente com a duração de vinte e cinco a 

trinta minutos. Consistiam na complementação da escola primária e Admissão 

ao ginásio.  

Entre as aulas, havia um intervalo de dez minutos para os alunos 

realizarem os exercícios sugeridos. Para auxiliar os alunos, cada Teleposto 

possuía um monitor, o que poderia ser o ponto de intersecção entre o 

teleprofessor e os alunos. Isto é, se este monitor tivesse formação adequada, 

pois tinha como responsabilidade responder às questões e as dúvidas dos 

alunos. No entanto, o artigo: Operação Telescola, do jornal Intervalo, de 1964, 

afirmava que se o monitor não conseguisse responder as questões dos 

discentes, essas deveriam ser remetidas ao teleprofessor, o que admite o 

questionamento sobre a formação do monitor, se é que este possuía alguma 

especialização para auxiliar os alunos. 

No entanto, a difusão da teleducação tinha como embasamento para sua 

realização, a falta de professores formados para ministrar aulas em diversos 

estados. Por isso, talvez, que os exercícios solicitados como atividades, 

trabalhos a serem feitos em casa, podiam ser encaminhados aos 

teleprofessores para a devida correção. Em suma, o monitor, talvez, poderia 

ser alguém apenas para resolver dúvidas básicas e não necessariamente, um 

profissional. Tanto que os Relatórios das Atividades da Assessoria de Ensino 

da TV Cultura, divulga que 72,79% dos monitores eram estudantes 

universitários; apenas 3,96% tinham o curso superior completo; 10,39% eram 

professores primários; 2,47% eram técnicos de contabilidade; 4,95% 

participavam do serviço social; 2,97% deles tinham apenas o colegial, ou ainda, 

o ensino secundário completo; 0,49% eram padres; e 1,98% tinham outros 

cursos.  

Logo, não, necessariamente, o monitor tinha formação especifica para 

responder aos questionamentos dos alunos. 

A Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa foi desenvolvida no 

ano de 1967 e no ano seguinte realizou um curso para professores, concebido 
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pelo professor de matemática Manoel Jairo Bezerra, conforme cita (MILANEZ, 

2007b, apud MACIEL, 2009, p.40). 

Os cursos televisionados foram considerados pela professora Maria 

Aparecida Blandy Neves, orientadora pedagógica da TV Escolar, autora e 

possível líder dos cursos de Admissão e de Madureza, como fator fundamental 

para a proliferação de cursos similares.  

Bem como a ideia do ensino pela televisão venceu entre nós a 
modéstia dos recursos de que dispomos, todavia, dificulta a 
expansão de nossos projetos. Confiamos até aqui com o apoio 
do governo estadual, do público e da imprensa, das entidades 
de radiofusão com as quais estabelecemos convênios e de 
inúmeros colégios onde instalamos telepostos. Acena-nos 
agora a prometida ajuda do governo federal. Tudo isso forma 
um conjunto de forças cívicas. Não basta, porém a vista da 
enormidade da tarefa que representa a implantação que 
representa a implantação da TV como veículo didático comum 
para as massas populares de São Paulo e do Brasil. Urge o 
apoio de outros setores da iniciativa privada, interessados 
como nós nesta causa tão nobre (TV ESCOLAR LEVA O 
PROFESSOR À RESIDÊNCIA DO PRÓPRIO ALUNO, 
Shopping News, 1965). 

Após o Curso de Madureza, outros telecursos foram elaborados e 

realizados com o mesmo ou similar intuito, como o “Curso Supletivo de 1º 

Grau”, realizado pela TV Cultura em 1974, substituindo o Curso de Madureza, 

que também foi transmitido pelas emissoras de televisão: Tupi, Record e 

Bandeirantes; o curso “A Conquista”, foi um “projeto teleducativo produzido 

pela Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa, lançado em 1979”; o 

Telecurso 2º Grau, foi ao ar em 1978, sendo uma parceria da TV Cultura com a 

Fundação Roberto Marinho – atual TV Globo (MACIEL, 2009, p. 55). Este 

Telecurso 2º grau ainda é transmitido nos dias atuais por esta emissora, com 

algumas adaptações, conforme a modernização que a época exige. 

O ano de 1974, de acordo com o Relatório de Atividades da Divisão de 

Ensino da Fundação Padre Anchieta (1974), foi o ano de “mais intensa e 

profícua produtividade em toda a história da Divisão de Ensino”, tanto no rádio 

como na televisão, porque elaboraram e levaram ao ar diversos programas 

educacionais. Por isto, alguns desses cursos serão relatados a seguir. 
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De acordo com o Relatório de Atividades da TV Cultura (s/d), cursos 

direcionados à formação técnica também foram elaborados e transmitidos pela 

TV Cultura na década de setenta, como o de Auxiliar em Comércio Exterior, 

Auxiliar de Administração de Empresas, Ensino de Línguas: inglês, francês, 

alemão e italiano.  

Neste ano foi ao ar um programa intitulado: Perfil do Educador, 

destacando a vida e a obra daqueles que se destacaram como mestres ou 

contribuíram de modo singular para a educação no Brasil. Bem como o 

programa: Missão Educar, versando sobre os problemas educacionais como as 

reformas de ensino, a educação no Brasil, serviço dentário escolar, cientistas 

de amanhã, recesso escolar, teatro didático, guias curriculares do 1º Grau, 

entre outros temas.  

A TV Cultura também transmitiu um programa denominado “Precisa-se – 

Orientação Profissional” que auxiliava os estudantes a ingressarem no 2º grau 

técnico, aconselhando o jovem na escolha de uma profissão. 

Um programa destinado aos universitários foi elaborado e denominado de 

Aula Maior. Seu objetivo era discutir assuntos da universidade. Tanto que 

docentes da Universidade São Paulo – USP – foram entrevistados e relataram 

seus e os trabalhos de personalidades, transformando-o em “precursor de 

futuros projetos de ensino de nível universitário, através da televisão” 

(RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE ENSINO, s/d). 

Ensinando Matemática foi o título de dezessete programas com a duração 

de vinte minutos, equivalente aos conteúdos do 2º grau, para treinamento de 

professores e candidatos a exames vestibulares. Foi uma produção em 

convênio com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA – do Conselho 

Nacional de Pesquisas, da Universidade Pública do Rio de Janeiro. Este curso 

contou com “5 programas sobre Volume dos Sólidos, 6 programas sobre 

Logaritmos, 6 programas sobre Trigonometria e Números Complexos, 

Produção” (RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE ENSINO, 

s/d). 
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O professor e psicólogo Zoltan Dienes, francês, veio ao Brasil ministrar 

um curso denominado Matemática Dienes na TV Cultura. As novas 

concepções de ensino na matemática para crianças e a utilização dos blocos 

lógicos, criado por Dienes, fora um curso para crianças, jovens e professores 

interessados em uma nova pedagogia. 

Além desses programas, a TV Cultura apresentou diversos programas 

educativos para idades diferenciadas, o que evidencia a sua finalidade como 

televisão educativa na prática, o que ocorre até os dias atuais. O Canal 5, hoje 

TV Globo, também transmite programas educativos em horários diversificados, 

bem como “conhecimentos úteis aplicados a vida diária” (EDUCAÇÃO 

POPULAR PELA TELEVISÃO, 1965). 

Em 1970, fora desenvolvido o Projeto “João da Silva”, pela Fundação 

Centro Brasileiro de Televisão Educativa – FCBTVE, no Rio de Janeiro. Este e 

o Curso de Madureza, em São Paulo, tinham como foco o supletivo, ou seja, 

formar jovens e adultos que não conseguiram frequentar a escola regular na 

época. Para tanto, como o objetivo da televisão era ter alcance nacional, não 

se tem conhecimento se esses projetos foram instituídos ao mesmo tempo, em 

locais diferenciados, ou em períodos próximos. Bem como ocorre atualmente, 

que programas semelhantes são transmitidos em estados diferentes. Mas é de 

conhecimento que o sinal da TV Cultura não abrangia o estado do Rio de 

Janeiro, pois não consta da relação15 desta emissora. 

O projeto: João da Silva possuía formato de telenovela educativa. O 

currículo oficial do projeto João da Silva, fora encaminhado e aprovado pelo 

Conselho Federal de Educação através do parecer no. 817 de 1972 e aprovado 

pela Câmara de Ensino em 1973. “A primeira transmissão oficial de um capítulo 

inteiro ocorreu em 23 de novembro de 1973, pela TV Rio e, em dezembro do 

mesmo ano, pela TV Tupi”, como discorre Maciel (2008, p. 33). 

                                                           

 

15 Esta relação está no Anexo I ao final desta pesquisa. 
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As ideias desse projeto, de acordo com Maciel (2008, p. 33), fora do 

professor Manoel Jairo Bezerra, como coordenador pedagógico do curso, nesta 

época também influenciado pelas opiniões do Movimento da Matemática 

Moderna no Brasil. Mas contou com as apreciações dos professores Jamil-El-

Jaick, Marion Villas Boas Sá Rego, Maurício Cardoso Faria e Roberto Zaremba 

Bezerra. E, ainda cita uma frase de Jacy Campos, (apud Fundação Centro 

Brasileiro de Televisão Educativa, 1973) que, este projeto “é uma fórmula 

inédita em todo o mundo”. 

O que remete a desconfiar de qual projeto de teleaula foi elaborado 

primeiro, o Curso de Madureza ou o Projeto João da Silva? Como os vestígios 

mostram que podem ter ocorrido ao mesmo tempo, talvez com tempos curtos 

de diferença, porém um no Estado de São Paulo e outro no Estado do Rio de 

Janeiro. Logo é aceitável conjecturar que ambos são pioneiros nessa 

modalidade no Brasil, mesmo porque ambos tinham características similares, 

como currículos aprovados oficialmente, ofereciam diplomas de conclusão de 

curso, eram transmitidos nacionalmente, possuíam telepostos e materiais 

específicos. 

Durante a década de mil novecentos e trinta começaram a existir 

Instituições de ensino preocupadas com a educação não tradicional. E a 

transformação desta nova modalidade de ensino em algo real teve principio 

neste momento. Niskier (2000, p. 111) cita alguns estabelecimentos que 

ofereciam esta novidade, como: o Centre National de l´Enseignement à 

Distance, França, criada em 1939; The Open University, Grã-Bretanha, criada 

em 1969; Sukhotai Thamnathirat Open University, Tailândia, criada em 1972; 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Espanha, criada em 1972; 

University of South Africa, África do Sul, criada em 1973. De acordo em este 

autor, todas possuíam recursos ostensivos de seus respectivos governos, por 

meio dos Correios, das emissoras de rádio e de televisão. 

No Brasil, surgiu em 1971 a Associação Brasileira de Tecnologia 

Educacional – ABT – sob a presidência de Roberto da Costa Salvador. A partir 
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de 1980, segundo Niskier (2000, p. 113), esta entidade assumiu o papel de 

agente deste novo método de educação em um programa de ensino por 

correspondência, promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES / Ministério da Educação – MEC. 

Na década de setenta o Programa Nacional de Teleducação – PRONTEL 

– se desenvolveu e logo após foi elaborada a Portaria número 163-BSB, em 29 

de janeiro de 1972, publicada no Diário Oficial de três de março de 1972 

(NISKIER, 2000, p. 201). Seu objetivo era 

[...] coordenar, em âmbito nacional, as atividades educativas e 
culturais que empreguem tecnologias educacionais (televisão, 
rádio, cinema e outros meios), particularmente, para o 
desenvolvimento dos projetos do Plano Setorial de Educação e 
Cultura; Elaborar o Plano Nacional de Teleducação, de acordo 
com a Política Nacional de Educação; [...]; Elaborar padrões de 
avaliação das atividades de teleducação (NISKIER, 2000, p. 
201-202). 

Esta entidade foi extinta em 1980, porém toda sua estrutura foi passada 

para a Secretaria de Aplicações Tecnológicas – SEAT – uma das secretarias 

do MEC, conforme discorre Niskier (2000, p. 202). 

A regulamentação deste moderno processo de educação foi exigida no 

Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional que ocorreu em 1991, de 

acordo com o Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB enviado em 1989.  

No entanto, a LDB estabeleceu a Lei nº 9.394, somente em 20 de 

dezembro de 1996, pelo Decreto número 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, 

publicado no Diário Oficial de 11 de fevereiro de 1998, pelo Decreto número 

2.561, de 27 de abril de 1998, publicado no Diário Oficial de 28 de abril de 1998 

e pela Portaria Ministerial número 301, de 7 de abril de 1998, publicada no 

Diário Oficial de 9 de abril de 1998 (MAIA, 2002, p. 81). Esta Portaria foi 

elaborada para credenciar instituições interessadas em trabalhar com 

educação a distância, online, como existe atualmente.  
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As emissoras de televisão brasileiras desde que foram obrigadas a 

dedicarem ao menos trinta minutos de suas programações a educação de 

jovens e adultos, pelo Governo e pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC 

– de acordo com a Lei 5.692/1971 (NISKIER, 2000, p. 216), tem o feito não 

somente neste curto momento, mas inserindo educação geral em diversas 

áreas e programas ao longo do período semanal que estavam no ar. 

Mesmo porque a “TV Escolar se converteu em realidade e mesmo em 

patrimônio da instrução e da cultura em nossa terra, tendo nesse período 

alargado seu raio de ação” (TV ESCOLAR LEVA O PROFESSOR À 

RESIDÊNCIA DO PRÓPRIO ALUNO, Shopping News, 1965). 

Não se fará alusões a essas leis, pois não é o objetivo desta pesquisa, no 

entanto as mesmas e as portarias são relatadas e comentadas em Niskier 

(2000) e em Maia (2002). 

Diante dessas resoluções, o Programa de Matemática a Distância – 

Bacharelado e Licenciatura – da Universidade Federal do Pará, teve, em 1º de 

outubro de 1998, seu projeto aprovado pelo Parecer número CES 670/98 

(NISKIER, 200, p. 132). Já em funcionamento, sua portaria foi publicada no 

Diário Oficial em nove de março de 1999 (MAIA, 2002, p. 84). 

As normas para pós-graduação vieram em três de abril de 2001, por meio 

da Resolução número um do Conselho Nacional de Educação (MAIA, 2002, p. 

81). 

Essa resolução e outras que estão por vir mostram que a teleducação e o 

futuro do ensino já está acontecendo. Mesmo porque, segundo Carneiro (2003, 

p. 94), a educação a distância, provavelmente, não mais será algo para suprir 

necessidades imediatas, como na década de setenta, pela demanda 

tecnológica existente, tende-se a tornar regular, um novo sistema educacional. 

Corroborando com isto, o professor Bezerra escreveu, em 1981, que 

“essas novas tendências de aprendizagem da Matemática, nas quais a 

percepção visual ocupa uma posição especial, torna a televisão um meio 
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particularmente relevante”, no artigo intitulado “O Ensino de Matemática pela 

Televisão”, (apud MACIEL, 2009, p. 36). 

Por este meio de ensino, que teve seu início no século passado por meio 

dos cursos por correspondência, rádio e televisão, ter apresentado ampla 

repercussão, estudar-se-á no próximo capítulo o curso televisionado, 

denominado: Curso de Madureza. Bem como as possíveis influências do 

Movimento da Matemática Moderna em sua constituição, sendo um dos 

indícios, para tal acontecimento, a provável participação de professores, 

membros do GEEM em sua formação. Em seguida, estudar-se-ão quais eram 

os conteúdos proporcionados no Curso de Madureza e se possuíam relações 

com o teor sugerido pelo MMM a ser lecionado no Ensino Secundário. Como 

comentado, a finalidade desta pesquisa é analisar como um curso pela 

televisão pode se transformar em um meio de ensino que tem continuidade 

atualmente. Dessa forma, é possível fazer algumas relações, que poderão ser 

constatadas ou não pelo estudo mais detalhado deste curso, ou seja, pelo 

próximo capítulo. 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

CURSO DE MADUREZA PELA TELEVISÃO 

 

 O objetivo deste capítulo é estudar a importância dos cursos de 

educação transmitidos pela televisão, em especifico o Curso de Madureza, e 

possíveis influências do Movimento da Matemática Moderna na concepção e 

realização do mesmo. Para tanto, far-se-á um breve histórico da TV Cultura – 

Fundação Padre Anchieta – que transmitiu esse curso pela televisão, bem 

como se buscará as relações desta emissora de televisão com este curso. 

 

TV Cultura 

 

A Fundação Padre Anchieta “Centro Paulista de Rádio e TV Educativa”, 

mais conhecida como TV2 Cultura é uma organização fundada pela iniciativa 

do Governador Roberto de Abreu Sodré e dedicada à produção e emissão de 

programas de televisão e rádio não comerciais. Foi instituída em 26 de 

setembro de 1967 pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Lei Estadual 

9849/1967, tendo por objetivo a promoção de atividades educativas e culturais, 

através do rádio e da televisão. De 1967 até os primeiros meses de 1969, 

tratou-se da realização de estudos e pesquisas, treinamento de pessoal, 

seleção e instalação de equipamentos, planejamento de programas, 

construções etc., iniciando-se em seguida a emissão de programas. 
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O Governo do Estado de São Paulo ofereceu todo subsídio financeiro 

para que a emissora adquirisse todo equipamento necessário para seu 

funcionamento, bem como todas as despesas da Fundação Anchieta. 

Aos sete dias do mês de abril de 1969, foi ao ar, em caráter experimental 

o primeiro sinal da TV2 Cultura. Após os últimos ajustes, no dia 16 de junho a 

Fundação Padre Anchieta inaugurou oficialmente suas programações 

regulares. Nos dias úteis, suas emissões iniciavam às 16h30 e seguia até as 

24h; aos sábados isto ocorria das 9h às 24h; aos domingos das 14h às 24h. 

Sendo um terço dessa programação dedicada a programas educacionais. 

Já a Rádio Cultura iniciou suas atividades desde os primeiros dias após a 

sua constituição. Com a programação diária das 7h às 24 horas. 

O Estatuto da Fundação Padre Anchieta foi aprovado pelo Decreto nº 

48660, de 18/10/67 (DO16 19/10/67), modificado pelo Decreto nº 48888, de 

10/11/1967 (DO 11/11/67). E de acordo com o segundo artigo, a TV poderá 

b) produzir, mediante aquisição, adaptação ou dublagem de 
material de transmissão, teleaulas, aulas televisionadas, 
programas educativos, culturais e artísticos, ao vivo, em vídeo 
tape ou cinescópio, atingindo o rádio, no que a este for 
aplicado; 

c) articular suas atividades com os sistemas universitários 
estadual, nacional e internacional, de rádio e de televisão 
educativos; 

d) promover a ampliação de seus objetivos através de 
emissoras públicas ou particulares, entrosadas no sistema 
nacional de televisão educativa, mediante convênios e, bem 
assim, colaborar com as emissoras de rádio e de televisão em 
geral, na esfera dos interesses comuns, relacionados com a 
educação e a cultura (TV CULTURA – INDICE DE 
PESQUISA, ESTATUTO, p. 13). 

  

                                                           

 

16 DO – Diário Oficial do Estado de São Paulo. Significa que a lei foi publicada neste jornal. 
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Para cumprir seus objetivos, como a difusão da educação pela televisão, 

a TV Cultura iniciou a transmissão de telecursos na década de sessenta. Após 

algumas reformas internas, esta emissora se transforma em TV2 Cultura, que 

começou suas atividades educacionais a partir do ano sessenta e nove. 

Essa nova emissora de televisão, em sua inauguração, contou com o 

discurso de José Bonifácio Coutinho Nogueira, Diretor e Presidente da TV2 

Cultura, na época. Em sua declaração em 16 de junho de 1969, afirmou que a 

Fundação não teria posição política partidária, nem preconceitos religiosos, que 

os artistas brasileiros seriam privilegiados; que só começariam as transmissões 

educacionais, quando tivessem pessoal treinado para tal, e que tudo isto e um 

bom planejamento são aspectos que requerem cautela para que os 

equipamentos recebidos do governo estadual tivessem uma finalidade 

específica e sem falhas. Como por exemplo, afirmou que esta emissora não 

faria ficção científica, denominando-a de ciência. Garantiu ainda que, 

A filosofia do nosso trabalho busca a democratização do ensino 
e da cultura. Queremos conquistar para o povo a igualdade de 
oportunidades, através dos modernos métodos e processos de 
divulgação. Aquilo que hoje é privilégio de poucos, pela 
televisão, poderá se transformar num direito de todos (TV 
CULTURA, INDICE DE PESQUISA). 

Esses relatos demonstram a seriedade e a vontade de oferecer cultura e 

educação aos seus telespectadores, como a antiga TV Cultura proporcionava 

durante o Curso de Admissão e outros. 

O índice de pesquisa da TV Cultura traz a relação dos presidentes e o 

período que ocuparam esta posição dentro da emissora: 

06/01/67 a 11/04/72 – José Bonifácio Coutinho Nogueira 

11/04/72 a 14/06/73 – Raphael Noschesi 

14/06/73 a 03/06/75 – Antonio Guimarães Ferri 

03/06/75 a 12/02/76 – Dr. Ruy de Campos Nogueira Martins 

12/02/76 a 08/03/76 – Geraldo Salles Colonnesi 
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08/03/76 a 31/12/78 – Antonio Augusto Soares Amora – 
Reconduzido em 31/12/78. 

Nesta época, esta emissora atingiu diversos Municípios do Estado de São 

Paulo e em outros estados como Minas Gerais e Paraná. O Índice de Pesquisa 

da TV Cultura traz uma relação dessas cidades, num total de 213, que consta 

no anexo I, ao final dessa pesquisa.  

Diante desta grande audiência, em especifico após a apresentação do 

Curso de Admissão, que tinha como objetivo proporcionar aos alunos de baixa 

renda um complemento nos estudos para realizarem a prova de admissão ao 

ginásio, foi elaborado também, pela exigência da Lei 302/62, o Curso de 

Madureza, direcionado a educação de jovens e adultos, um supletivo do Ensino 

Secundário.  

E como este curso é o agente principal da realização desta tese e já fora 

introduzido no início da mesma, neste momento o objetivo é descrevê-lo, por 

meio das relações do telecurso com o material impresso que o representa, 

buscar-se-á semelhanças entre a fala do apresentador com a escrita dos 

fascículos, bem como verificar as possíveis influências do Movimento da 

Matemática Moderna na concepção e realização do mesmo. 

 

Curso de Madureza de Matemática pela Televisão 

 

O Curso de Madureza é um dos primeiros cursos supletivos completos 

realizados pela televisão, também denominado como Curso Preparatório ou 

Ginasial Intensivo – Curso Supletivo (Antigo Madureza). Realizado pela 

emissora de televisão TV 2 Cultura Fundação Padre José Anchieta São Paulo, 

nos anos de 1970, 1971 e subsequentes. Para garantir o certificado do Ensino 

Secundário, era necessário fazer a inscrição na sede do curso, antes de iniciar 

o programa, o que poderia ser feito por correspondência enviada a este local. 

Ao final do mesmo, as pessoas que tinham acompanhado o curso e 
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necessitavam do diploma, deveriam realizar uma prova em uma data e um 

local marcado, como relatado anteriormente. 

Este curso tinha o desígnio de formar e oferecer diplomas a jovens e 

adultos, do Ensino Secundário, que não possuíam oportunidades de frequentar 

a sala de aula tradicional ou que tinham se distanciado da mesma por qualquer 

motivo. 

Os alunos que não frequentaram as escolas no tempo previsto em lei, 

mas necessitavam obter o certificado de conclusão do curso ginasial, só 

conseguiriam se realizassem o exame de madureza e se tivessem mais de 

dezesseis anos de idade, conforme o artigo 99, título XIII, da Lei nº 4.024. 

Essa idade mínima para adquirir um diploma de supletivo foi alterada para 

dezoito anos, conforme o §1º do artigo 25, do capítulo IV da Lei nº 5.692, de 

11/08/1971, ou seja, aqueles que ainda não tinham concluído o 1º grau, antigo 

ensino primário e 1º ciclo ginasial, sendo esse o público alvo do Curso de 

Madureza, o supletivo.  

A professora Maria Lúcia Smith é a autora dos conteúdos deste telecurso 

e dos fascículos impressos que os representavam e eram vendidos como 

material de apoio ao aluno, que serão analisados no próximo tópico. 

Este telecurso contou com o suporte tecnológico que a televisão possuía 

naquela época, bem como uma equipe especializada em produção de 

programas televisionados.  

Tanto que o professor deste curso era representado pelo apresentador e 

ator Antonio Carlos Zaratini, mais conhecido como Carlos Zara, que, também, 

era Engenheiro e professor de matemática em algumas escolas. O que era 

comum na época, profissionais tornarem-se docentes, uma vez que a 

quantidade de especialistas não era suficiente para atender a demanda de 

alunos. Talvez a desenvoltura como ator e a profissionalização como docente 

de Matemática, podem ter sido características fundamentais para ser escolhido 

como apresentador desse programa especificamente. 
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A produção dos programas era de responsabilidade dos senhores José 

Castellar e Marcelo Amadei. O som era reproduzido pelo J. Ferreira, Armindo 

Ferreira, Marco Aurélio e Laerte Silva. A luz era proporcionada pelo Waldecy 

Azevedo, Carlos Travaglia, Nivassil Gomes. As imagens eram feitas por Dorival 

Dellias, Alberto Freitas e/ou Emilio Rodrigues.  

É importante ressaltar que a ficha técnica de cada teleaula foi adquirida 

após assisti-las, uma vez que a TV Cultura ainda não possui a catalogação 

deste curso. Um exemplo disto, é a não disposição da aula número 55 no local 

onde deveria estar. Também não foi possível adquirir como algumas 

informações sobre determinadas aulas, porque não aparecem na claquete 

inicial ou na ficha técnica, e a TV Cultura não possui nenhum catálogo com 

estas informações.  

Contudo, como já comentado, esta classificação foi realizada para munir a 

TV Cultura de um material prévio, que provavelmente auxiliará na possível 

digitalização futura desse material e que, talvez, seja disponibilizada aos 

telespectadores diversos ou a pesquisadores. Esta relação consta no final 

deste trabalho, no anexo V. 

Ao final de cada capítulo que era oferecido na televisão, o apresentador 

indicava o tema da próxima aula, o que toava como norte de estudos para o 

aluno. Dessa forma, também, seguimos essa orientação para verificar a 

sequência dos rolos do telecurso, na TV Cultura, uma vez que não havia uma 

ordem por títulos, mas por números. 

O Senhor Antonio Pedro da Silva, que nunca tinha frequentado uma sala 

de aula, na época que assistiu às teleaulas, tinha 31 anos, guardando os 

fascículos, conforme a recomendação da televisão, mas apenas os referentes 

a disciplina de matemática, ciência que ele diz ter muita facilidade, inclusive se 

autodenomina como autodidata. 

O cuidado dele foi tanto que encadernou a sequência de matemática, 

como mostra a figura 1 a seguir que representa a capa. E esse livro que ele 
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formou, foi o principal objeto de estudo para esta pesquisa. Logo, se ele fez 

desta forma, provavelmente muitas outras pessoas também empregaram este 

método para estudar, permitindo a conjectura sobre o amplo alcance e sucesso 

deste curso. 
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Figura 1: Capa dos Fascículos separados pelo Sr. Antonio Pedro da Silva 
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Esse telecurso foi assistido na TV Cultura. Dentre os setenta e oito rolos, 

deparou-se com alguns números repetidos, sendo assim, optou-se por terminar 

uma série, catalogá-la e retornar para verificar a diferença entre as aulas com 

mesmo número, entretanto com conteúdos aparentemente distintos.  

Os programas contavam com a participação de outros atores, como Paulo 

Sérgio Aquilini, Maximira Figueiredo17, Marcelo Gastaldi, Luciana Parisi, Xandó 

Batista, Aurea Maria. Esses apareciam frequentemente, sendo até 

intercalados, em um dia o Aquilini, no outro a Figueiredo e consequentemente, 

o Gastaldi. Eventualmente dois deles apareciam em um mesmo curso.  

Esses atores auxiliavam nos exemplos que o Carlos Zara trazia durante 

as teleaulas. Em algumas situações, simulavam alunos, mas nunca em uma 

sala tradicional, mesmo porque o Zara também não fazia o papel de professor 

tradicional e sim de um ator, como alguém explicando algo a alguém, sem 

muitas formalidades. No entanto, essas explanações eram explicativas, uma 

vez que era um curso de matemática e tinha o objetivo de que qualquer pessoa 

pudesse entendê-lo, desde que estivesse acompanhando o programa de uma 

forma contínua.  

As aulas eram separadas em temas, sendo que cada uma possuía 

aproximadamente 30 minutos de explanação, dessa forma, cada aula abordava 

alguns pontos de um mesmo assunto, e a continuação desses conceitos eram 

transmitidos na teleaula seguinte. Por ter como característica um programa de 

televisão, não havia tempo para retroceder explicações em aulas posteriores. O 

teleprofessor, ator, Carlos Zara evidenciava esta situação dizendo “como 

explicado anteriormente”, para enfatizar que aquele tópico era continuidade de 

um anterior e, que por isto, falaria brevemente sobre o mesmo. Este fato 

ocorreu em distintos capítulos.  

                                                           

 

17 A atriz Maximira Figueiredo atuava na Rede Globo de Televisão e foi cedida para a TV 
Cultura para participar do Curso de Madureza. 
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Talvez por isto que para solucionar este problema para os alunos que não 

tinham entendido ou deixado de assistir a algum tema, em diversas fases do 

programa havia recapitulações de temas anteriores. As explicações eram 

objetivas, sem muitos meandros, embora semelhante a da sala de aula 

tradicional. Ainda, para auxiliar os alunos, estes podiam acompanhar as 

teleaulas adquirindo os fascículos, que continham todo o conteúdo e mais 

exercícios. 

A lousa verde ou branca era utilizada em alguns dos capítulos, com o 

auxílio dos recursos que a televisão disponibilizava naquela época. Como por 

exemplo, pelo apresentador ou outra pessoa, pois por diversas ocasiões 

aparecia exclusivamente uma mão escrevendo na “lousa” sentenças, 

expressões, equações, funções matemáticas, ao finalizar uma escrita e seguir 

para a próxima linha, por vezes, a composição anterior apagava-se 

automaticamente, ou melhor, de acordo com os recursos do audiovisual. Dessa 

forma, mantinha-se apenas o objeto que o Zara estivesse narrando naquele 

momento. 

No início, durante ou no final de cada aula, pequenos filmes 

representando o cotidiano, como um jogo de futebol, um jardim de flores, uma 

feira livre, um supermercado etc. apareciam para dar ênfase ou explicar o 

propósito da aula. Esta forma poderia ser a ligação entre a ciência e a 

realidade, mostrando que a matemática não tratava apenas de números, mas 

que estes possuem significados e, em distintas ocasiões este significado é 

prático, ou seja, os números e as operações matemáticas podem auxiliar as 

pessoas em uma compra, na construção civil etc. 

A duração da teleaula era de, aproximadamente, trinta minutos, sem 

interrupções. Nessas gravações não apareciam intervalos comerciais, porém, 

essas aulas parecem ser uma prévia do que iria ao ar originalmente, mas 

também não se tem relatos de que naquela época existiam comerciais de 

produtos, como existem hoje em dia fazendo com que os programas de 

televisão sejam interrompidos durante toda a sua divulgação. 
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Este fato reforça a importância do aluno manter a atenção durante a 

apresentação, uma vez que ao iniciar o programa, deveria se conservar 

sentado ao longo deste período, pois não teria a chance de rever esta aula. 

Além disso, também deveria evitar não assistir um ou mais programas, para 

não ficar sem o conteúdo destes dias. 

Para solucionar estas possíveis faltas, ou ainda, a não possibilidade dos 

telespectadores em assistir a uma ou mais aulas, o material impresso sobre 

todas as disciplinas, auxiliava e direcionava os alunos para cada capítulo, uma 

vez que os fascículos tinham a mesma periodicidade das teleaulas e 

aparentemente os mesmos conteúdos, conforme indicava o apresentador Zara 

no telecurso. E se assim eram, um aluno totalmente autodidata, não precisaria 

acompanhar os cursos pela televisão, seria possível ler e estudar pelos 

formulários. 

Esse material era publicado semanalmente de acordo com os capítulos 

apresentados na televisão e posto a venda. Estes foram anunciados pela 

Editora Abril S.A. Cultural e Industrial em colaboração com a Fundação Padre 

Anchieta e eram vendidos a Cr$ 5,00, cinco cruzeiros18, moeda vigente da 

época. Infelizmente não há nenhuma identificação quanto à data da impressão. 

Na biblioteca da TV Cultura, encontrou-se os sete primeiros números 

impressos desse material, do curso principal, que eram intitulados de Ginasial 

Intensivo – Curso Supletivo (antigo Madureza). Apesar da palavra: antigo, 

aparecer no título dos fascículos, os jornais da época denominavam esse curso 

                                                           

 

18 “O Cruzeiro (Cr$) foi a moeda do Brasil de 1942 a 1967, de 1970 a 1986 e de 1990 a 1993. 
Sua adoção se deu pela primeira vez em 1942, durante o Estado Novo, na primeira mudança 
de padrão monetário no país, com o propósito de uniformizar o dinheiro em circulação. Um 
cruzeiro equivalia a mil réis. O Cruzeiro passou por uma reforma monetária no governo Castelo 
Branco, sendo temporariamente substituído pelo Cruzeiro Novo. A moeda voltou a ser 
substituída pela equipe do presidente José Sarney, com o Plano Cruzado; o Cruzeiro voltou a 
vigorar no governo Collor e foi definitivamente substituído pelo Cruzeiro Real em 1993” 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Cruzeiro_(moeda)). 
Conversão da moeda Cr$ em R$: faz-se Cr$ / 10004x2,75. No caso, Cr$ 5,00 possui valor 
insignificante em Reais. (http://www.portalbrasil.net/economia_real_conversao.htm). 
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como Madureza, inclusive o apresentador Zara comumente enfatizava esse 

nome em suas frases em diversos momentos das teleaulas. 

Cada um desses materiais compõe dois números correspondentes a duas 

teleaulas das disciplinas Português, Matemática, História e Geografia. Já 

Ciências Físicas e Biológicas, bem como Educação Moral e Cívica possuíam 

apenas um número em cada publicação, e esta era a sequência publicada nos 

fascículos, ao menos até o de número sete. 

Recomendava-se aos alunos que juntassem as folhas referentes a cada 

disciplina, elaborando um formulário para cada matéria. Para auxiliar os alunos, 

as páginas de cada fascículo eram sequenciais às do anterior, o que facilitava 

o processo de unir as páginas e permitia ao aluno ter o material impresso 

completo de todo o curso, assim como o Sr. Antonio o fez com a parte da 

disciplina matemática. 

 A maioria dos capítulos possui exercícios que provavelmente auxiliavam 

os alunos nos estudos, bem como as respectivas respostas ao final da maioria 

dos fascículos. Após a aula de número trinta e um, esses começaram a ser 

editados em exemplares posteriores, e, por vezes, não sendo no subsequente, 

mas em duas ou mais edições posteriores. Essas situações serão detalhadas 

nos comentários de cada tópico. Contudo, caso o aluno tivesse dúvidas sobre 

os exercícios ou conteúdo, existia a possibilidade de enviarem seus 

questionamentos por correio à sede do curso. 

 Devido a facilidade do Sr. Antonio com a disciplina matemática, este 

alega não ter enviado nenhuma dúvida para a sede do curso. Porém fez 

algumas perguntas a pessoas próximas dele sobre português, disciplina esta 

que afirma ter um pouco de dificuldades. 

 Estes exercícios representavam a principal diferença entre a teleaula e o 

material impresso. A aula televisionada tinha como foco expor os conteúdos de 

uma forma rápida e explicativa, sem tempo para que os alunos pudessem 

resolver qualquer exercício simultaneamente. Em contrapartida, os conteúdos 
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dos fascículos parecem reproduzir as falas do apresentador na televisão, como 

se fosse o script do mesmo, e talvez essa fosse a real intenção, uma vez que a 

autora de ambos era a professora Maria Lúcia Smith.  

 Os conteúdos são os mesmos, inclusive os exemplos com desenhos, com 

a diferença de que no telecurso existe a animação dos exercícios, a construção 

de cada conceito, enquanto que no papel este processo já está pronto para o 

entendimento do aluno. 

As teleaulas na TV Cultura estão catalogadas por números, sendo que 

alguns desses se repetem. Após o estudo, tanto das teleaulas, quanto dos 

fascículos referentes à disciplina de matemática, material emprestado pelo Sr. 

Antonio, percebeu-se que existe duas divisões: uma série de 10 títulos e outra 

com 78.  

O primeiro grupo, com dez teleaulas, possui temas essenciais para 

compreender os demais 78 capítulos, o que nitidamente se apresenta como um 

pré-requisito ou uma revisão para iniciar o Curso Preparatório, com os 

principais tópicos do Ensino Primário, atual primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental. Esta condição também aparece nas teleaulas, nos números que 

estavam duplicados, assim foi possível identificar duas categorias e diferenciá-

las. 

Mediante este material, percebeu-se que as publicações que estão na 

biblioteca da TV Cultura, correspondem ao principal curso, ou seja, é parte 

integrante dos setenta e oito temas que equivalem ao 1º ciclo do Ensino 

Ginasial. Ou ainda, as quatro últimas séries do ginásio, conforme a Lei 

5.962/1971. 

Os telecursos assistidos na TV Cultura possuem claquetes no início dos 

mesmos e as datas que constam da primeira a última teleaula compreendem o 

período de julho de 1970 a junho de 1971. 

A última página do 1º fascículo faz menção à lei que foi promulgada 

somente em agosto do ano de 1971. Inclusive com alusões às novas 
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denominações dos níveis de ensino como se discorreu anteriormente. Por 

estes vestígios, pode-se admitir que o curso de Madureza, que está em estudo, 

foi transmitido pela rede de televisão Cultura após esta lei ter sido anunciada, 

ou exatamente no ano de 1972, como afirma o Sr. Antonio. 

Baseado nesta lei, o texto da última página do 1º fascículo afirma que o 

aluno que concluir o 1º grau ginasial, mesmo por meio deste curso supletivo, 

poderá realizar o 2º grau, profissionalizante ou não, e em seguida realizar um 

vestibular para ingressar em uma faculdade. 

Pretendendo orientar os alunos, ou como está escrito “facilitar a escolha 

do campo profissional”, esta página faz referências a diversos cursos 

profissionalizantes. Além disso, cada número traz um histórico sobre diversas 

profissões, bem como a grade curricular dos mesmos, exemplos disso são os 

cursos de agrimensura, professor, técnico em pecuária, técnico agrícola, 

técnico em eletrônica, dietética ou nutrição, ceramista. 

Exemplos estes que pode ter orientado de certa forma diversas pessoas, 

como o Sr. Antonio que, após adquirir o diploma do Ensino Secundário, sem 

antes frequentar uma escola, fez um curso profissionalizante de Desenho, 

numa escola Militar, que permitiu, dentre dez lideres de um setor de uma 

estamparia, alcançar o cargo de gerente deste departamento. Por meio deste 

novo cargo, futuramente conseguiu eliminar, por quase completo, os problemas 

que este setor possuía. No entanto, de acordo com o mesmo, isto não foi de 

mérito exclusivo dele e, sim da equipe em que trabalhava. Atualmente se 

considera eletricista residencial, pintor, pedreiro, escultor de madeiras, 

marceneiro, trabalha com couro e palha de cipó, etc. Tudo que aprendeu foi de 

“curioso, ler, escrever e a fazer as quatro operações fundamentais sozinhos, 

sendo autodidata”, conforme suas palavras. E um exemplo disso, é que 

consegue extrair raízes matemáticas de cabeça, sem o papel, muito menos a 

calculadora, usando apenas o raciocínio lógico. Tanto que recentemente, no 

ano de 2006, voltou a estudar, a fazer o supletivo do Ensino Médio e assegura 
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que foi o 1º aluno de três turmas, inclusive com pessoas bastante jovens e 

mais velhas que ele na mesma sala. 

Neste momento, far-se-á uma breve descrição e análise dos temas deste 

curso, e ao final do capítulo será realizada uma sucinta reflexão epistemológica 

apenas sobre as operações fundamentais e o tema proporcionalidade. E como 

esta abordagem não é o objetivo desta pesquisa, pode-se sugerir que estas 

ponderações sejam realizadas em estudos específicos sobre cada tema. 

 

Títulos dos Conteúdos do Curso Preparatório 

Pré-requisitos para o Curso Ginasial – Curso de Madureza: 

1. Os números: números naturais e números racionais; 

2. Conjuntos: conceitos fundamentais; 

3. Operações com conjuntos; 

4. Operações Fundamentais: a adição e a subtração; 

5. Operações Fundamentais: multiplicação e divisão; 

6. Divisibilidade; 

7. Fatoração; 

8. Frações; 

9. Operações com números fracionários; 

10. Frações - Problemas; 

 Na maioria dos fascículos, ao lado dos títulos, segue uma pequena 

introdução do que seria estudado naquele momento, sendo vestígios que se 
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analisará nesta pesquisa. Além disso, será feita uma breve descrição dos 

conteúdos e algumas relações entre eles: 

1. Os números: números naturais e números racionais – A autora, Maria Lúcia 

Smith, faz os questionamentos a seguir:  

“O que a palavra Matemática nos faz lembrar? De problemas, 
contas e números? É verdade que Matemática é isso, mas 
você verá nessas lições que Matemática não é apenas isso. 
Agora, você vai ficar sabendo o que são números naturais e 
números racionais” (p. 1). 

 

 A autora define número natural como “todo número que é resultado de 

uma contagem” (p. 2), e descreve exemplos relacionados a variáveis discretas 

como idade, quantidade de pessoas, quantas conduções se utiliza para ir ao 

trabalho, períodos inteiros. Apresenta também desenhos, conforme: 

Figura 2: Quadrinhos, referente a página 2 da lição 1 dos fascículos 

 

 Para introduzir os números racionais, uma linha foi medida utilizando uma 

régua. E como esta não possuía um comprimento que cabia em um número 

natural, ou seja, tinha uma extensão entre 7 e 8 cm, a autora narra que “os 
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números desta nova espécie são chamados Números Fracionários ou Números 

Racionais e são representados pelas frações” (p. 3). 

 Outros exemplos de números racionais são representados, em sua 

maioria, por meio de retângulos e círculos, sendo esses divididos em partes e, 

algumas dessas pintadas, o que em outros termos significa frações desses 

objetos, que são descritas abaixo desses exemplos.  

2. Conjuntos: Conceitos Fundamentais – o que é conjunto, a sua 

representação, o que é pertinência, inclusão e igualdade de conjuntos. A autora 

exemplifica este tópico por meio de fotos de pessoas, de desenhos de navios, 

números, letras, palavras, utilizando para tal os diagramas de Venn, conforme 

Figura 3: Diagrama de Venn, corresponde a lição 2 dos fascículos 

 

3. Operações com conjuntos – reunião, intersecção, correspondência e 

comparação. Aqui os exemplos são representados por meio dos diagramas de 

Venn, além dos já comentados, como conjuntos de xícaras, pratos e diversos 

polígonos. 

4. Operações fundamentais: A adição e a Subtração – o que são somas, 

diferenças, parcelas, minuendos e subtraendos. Neste tópico, a soma é 

apresentada por meio da operação de união em diagramas de Venn, utilizando 
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letras, pessoas e figuras geométricas. A soma e a subtração também foram 

explicadas com números naturais, enfatizando a nomenclatura dos objetos. 

5. Operações fundamentais: Multiplicação e Divisão – a autora faz uso dos 

conjuntos e dos diagramas de Venn para ilustrar estas operações, fazendo 

combinações entre camisas (A), calças (B) e sapatos (C), ou seja, a 

multiplicação dos conjuntos A X B X C, como mostra a figura 4 a seguir. Afirma 

que a multiplicação é “indicada com o sinal X” (p. 17), veja na figura quatro a 

seguir: 
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Figura 4: Multiplicação de conjuntos, página 18 dos fascículos 
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6. Divisibilidade – os “critérios de divisibilidade dos números naturais, quando a 

divisão de um número por outro é exata e o que são números primos e 

números compostos” (p. 21) foram estudados neste fascículo. A autora afirma 

que “se um número é múltiplo de outro, então esse outro é divisor do primeiro” 

e “divisor de um número é todo número que o divide exatamente”. Ou seja, 

muita destaque para as terminologias. Em sequência, foram apresentados os 

números primos e seu significado, bem como os números compostos e 

diversos exemplos. 

 Ao final deste fascículo foi apresentado um resumo do mesmo, como o 

apresentador Zara praticava oralmente em algumas das teleaulas. 

7. Fatoração – “Fatorar um número composto é decompor esse número em 

seus fatores primos. A maximação e a minimação, duas operações de 

fatoração: uma fornece o Máximo Divisor Comum, outra, o Mínimo Múltiplo 

Comum”. Em meio a estas e outras explicações, a autora demonstra todas as 

fatorações detalhadamente. Incluindo as multiplicações com os divisores 

primos, fazendo uso das potenciações, ao final das mesmas. 

8. Frações –  

“Agora que você aprendeu a fazer as operações fundamentais 
com números naturais, já dispõe da base necessária para lidar 
com números fracionários, outro capítulo importante da 
matemática. Inicialmente aprenderá a distinguir as frações 
próprias das impróprias” (p. 29).  

 A fração é definida como “um numeral dos números fracionários”. Esta 

palavra numeral, que aparece ao longo de diversos fascículos, é um dos 

rastros sobre a possível influência da Matemática Moderna na composição 

deste curso ou, ainda, na formação da professora Maria Lúcia Smith, a autora 

dos textos. A diferença entre numeral e número muito enfatizada nos cursos do 

GEEM, bem como nos livros do professor Osvaldo Sangiorgi. 

9. Operações com números fracionários – adição, subtração, multiplicação e 

divisão. Estas operações foram representadas por meio das frações que 
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significam as hachuras em diversos retângulos, bem como por diversas 

sentenças matemáticas. 

10. Frações – Problemas – De acordo com a autora, os problemas a serem 

resolvidos aqui serão “simples, ligados ao dia a dia de todos nós” (p. 37). No 

entanto, o excesso do uso das propriedades com as operações inversas, pode 

deixar uma criança, um jovem ou um adulto que está sem estudar a tempos, 

confusos. 

 Ao término deste fascículo, na página quarenta, existe um teste com cinco 

exercícios que correspondem aos conteúdos ensinados nas dez lições 

comentadas anteriormente. O que pode simular os conteúdos que o aluno 

deverá saber para continuar os estudos dos próximos tópicos, que serão 

apresentados e analisados de forma sucinta abaixo. 

 

Títulos dos Conteúdos do Curso de Madureza – 1º Ciclo do 

Ensino Secundário, ou ainda, 1º ao 4º ano ginasial X Data que 

fora ao televisionado 

Número 

da aula 
Título 

Data da 

Gravação da 

Teleaula19 

1. Conjuntos: Conceito --- 

2. Conjuntos - Operações: Operações entre conjuntos 22/07/1970 

3. Números Naturais: Número Natural 23/07/1970 

                                                           

 

19 A data da gravação e o título das teleaulas aparecem escritos a giz em uma claquete antes 
de iniciar a aula. Mas nem todas possuíam essa informação e as que não a tem, 
representamos por ---. Em duas situações, nas lições 19 e 29, os números estavam confusos, 
por isto colocamos ambas as datas. 
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4. Números Naturais: Sistema de Numeração 29/07/1970 

5. Números Naturais: Adição e Subtração 29/07/1970 

6. Números Naturais: Multiplicação e Divisão --- 

7. Números Naturais: Potenciação e Radiciação --- 

8. Números Naturais: Problemas de Aplicação 05/08/1970 

9. Números Naturais: Múltiplos e Divisores 12/08/1970 

10. Números Naturais: Maior Divisor Comum e Menor 

Múltiplo Comum 

--- 

11. Números Racionais: Noção de Fração 13/08/1970 

12. Números Racionais: Adição, Subtração, Multiplicação 

e Divisão 

--- 

13. Números Racionais: Problemas de Aplicação 19/08/1970 

14. Números Racionais: Numerais Decimais 27/08/1970 

15. Sistema Legal de Medidas: Medidas de Comprimento 02/09/1970 

16. Sistema Legal de Medidas: Medidas de Superfície e 

Volume 

03/09/1970 

17. Sistema Legal de Medidas: Figuras Geométricas 

Planas 

09/09/1970 

18. Sistema Legal de Medidas: Área das Figuras Planas 09/1970 

19. Sistema Legal de Medidas: Sólidos Geométricos, 

Volume 

15/09/1970 

ou 16/09 

20. Razões e Proporções: Razões e Proporções, 

Conceito e Propriedades 

17/09/1970 

21. Razões e Proporções: Médias 23/09/1970 

22. Razões e Proporções: Transformações de uma 

Proporção 

29/09/1970 
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23. Razões e Proporções: Porcentagem 30/09/1970 

24. Razões e Proporções: Números Proporcionais 07/10/1970 

25. Razões e Proporções: Regra de Três --- 

26. Razões e Proporções: Grandezas Proporcionais 14/10/1970 

27. Razões e Proporções: Juro Simples 21/10/1970 

28. Números Racionais e Relativos: Números Inteiros 

Relativos 

--- 

29. Números Racionais Relativos: Números Inteiros: 

Adição e Subtração 

18/10/1970 

ou 18/11 

30. Números Racionais Relativos: Números Inteiros 

Operações 

--- 

31. Números Racionais Relativos: Operações e 

Propriedades Estruturais 

--- 

32. Cálculo Algébrico: Sentenças e Expressões 09/12/1970 

33. Cálculo Algébrico: Equações do Primeiro Grau [I] 10/12/1970 

34. Cálculo Algébrico: Inequações do Primeiro Grau --- 

35. Cálculo Algébrico: Variável sujeita a duas condições 1971 

36. Cálculo Algébrico: Problemas de Aplicação --- 

37. Cálculo Algébrico: Sistemas do primeiro grau a duas 

variáveis 

--- 

38. Cálculo Algébrico: Problemas com duas variáveis --- 

39. Números Reais: Conceito de Número Real --- 

40. Números Reais: Expressões Literais --- 

41. Números Reais: Adição e Subtração de Expressões 

Literais 

--- 
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42. Números Reais: Multiplicação e Divisão de 

Expressões 

--- 

43. Números Reais: Produtos Notáveis --- 

44. Números Reais: Fatoração Algébrica 21/01/1971 

45. Números Reais: M.D.C. e M.M.C. de Expressões 

Literais 

--- 

46. Números Reais: Frações Algébricas - Técnicas 

Operatórias 

--- 

47. Números Reais: Equações e Inequações 

Fracionárias 

03/02/1971 

48. Números Reais: Polinômios 04/02/1971 

49. Números Reais: Operações com Polinômios --- 

50. Números Reais: Radicais 

 

11/02/1971 

51. Números Reais: Operações com Radicais --- 

52. Números Reais: Equações do Segundo Grau --- 

53. Números Reais: Equações Incompletas do Segundo 

Grau 

--- 

54. Números Reais: Discussão de uma Equação do 

Segundo Grau 

13/03/1971 

55. Números Reais: Relações entre Coeficientes e 

Raízes de uma Equação do Segundo Grau 

Não tem20 

56. Números Reais: Equações Biquadradas e Irracionais 02/04/1971 

57. Números Reais: Sistemas do Segundo Grau --- 

                                                           

 

20 Não encontramos a fita correspondente a teleaula 55 nos arquivos da TV Cultura. 
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58. Números Reais: Problemas do Segundo Grau 27/03/1971 

59. Números Reais: Funções 03/04/1971 

60. Números Reais: Recapitulação Algébrica I 03/04/1971 

61. Números Reais: Recapitulação Algébrica II 07/04/1971 

62. Geometria: A História da Geometria 17/04/1971 

63. Geometria: Pontos e Curvas --- 

64. Geometria: Segmento --- 

65. Geometria: Ângulos --- 

66. Geometria: Triângulos 08/05/1971 

67. Geometria: Congruência de Triângulos 13/05/1971 

68. Geometria: Relação entre lados e ângulos de um 

triângulo 

--- 

69. Geometria: Quadriláteros --- 

70. Geometria: Propriedades dos Quadriláteros --- 

71. Geometria: Circunferência --- 

72. Geometria: Razão e Proporção de Segmentos 26/05/1971 

73. Geometria: Semelhança --- 

74. Relações Métricas no Triângulo Retângulo [I] 02/06/1971 

75. Geometria: Relações Métricas no Triângulo 

Retângulo [II] 

--- 

76. Geometria: Trigonometria nos Triângulos Retângulos 12/06/1971 

77. Geometria: Polígonos Regulares --- 

78. Geometria: Área dos Polígonos --- 

 Como foram apresentadas as setenta e oito lições para o primeiro ciclo do 

Ensino Secundário, que é dividido em quatro anos, é plausível relacionar a 
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quantidade de conteúdos por série ginasial, sendo assim, se tem, em média, 

dezenove e meio capítulos para cada uma. 

 Estes temas se assemelham às Sugestões para um Roteiro de Programa 

para a Cadeira de Matemática, para o Ensino Secundário e Normal, do 

Departamento de Educação do Estado de São Paulo, que foram comentadas 

no segundo capítulo. E as Sugestões e o Madureza estão correlacionadas da 

seguinte forma: 

I. Primeiro Ano Ginasial equivale as teleaulas de 1 a 19; 

II. Segundo Ano Ginasial se assemelha as aulas números 20 a 38; 

III. Terceiro Ano Ginasial está indicado nas aulas 39 a 71; 

IV. Quarto Ano Ginasial foi representado pelos números 72 a 78. 

 Dessa forma, pode-se inferir que a professora Maria Lúcia Smith, autora 

dos fascículos e do texto do Curso de Madureza, tenha acompanhado estas 

sugestões. Ao mesmo tempo, que, talvez, atender a esta proposta, poderia ser 

obrigatório após a iniciativa governamental, em 1965, para manter os mesmos 

teores em todos os estabelecimentos de ensino, como exposto antes. 

 Em consequência disto, admite-se a participação direta ou indireta do 

professor Osvaldo Sangiorgi na configuração deste curso, consequentemente, 

a possível influência do Movimento da Matemática Moderna, uma vez que a 

comissão que sancionou estas sugestões era composta pelos professores:  

Figura 5: Composição do comitê das Sugestões para um Roteiro de 

Programa para a Cadeira de Matemática, do jornal Oficial de 13 de janeiro 

de 1965 
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 Este é um recorte das Sugestões publicadas no Diário Oficial de 1965, 

que consta no anexo III no fim deste trabalho. 

 Ou seja, Sangiorgi, presidente do GEEM, Castrucci, Watanabe e Bóscolo 

membros do GEEM. E estes professores ao prepararem estas sugestões, 

implicitamente ou diretamente, expuseram suas ideias sobre a Matemática 

Moderna na composição das mesmas. 

 Diante disto, a professora Smith fez um trabalho diferenciado, no que 

condiz a realizar um curso supletivo com a maioria dessas sugestões. Sabendo 

que a suplência possui características próprias, diferenciada do momento 

escolar tradicional. 

 Por tudo, após realizar a descrição e uma breve análise de cada 

fascículo, ou ainda, de cada aula, verificar-se-á possíveis paridades do índice 

programático do livro do professor Sangiorgi com estes tópicos.  

 Para isto, apresentam-se nas figuras seis, sete, oito e nove, as capas e a 

primeira folha do 1º e 2º fascículos do Curso de Madureza para mostrar como 

eram coloridas e com informações sobre arte em cada uma delas, bem como a 

explicação das mesmas na contracapa. 

 Este espaço também é reservado para algumas informações, como por 

exemplo, a indicação de diversos locais para o aluno adquirir qualquer 

exemplar atrasado, ou ainda, que poderiam encomendá-lo a própria editora 

Abril S.A. 



110 

 

 

 

Figura 6: Capa do 1º fascículo do Curso de Madureza de Matemática 
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Figura 7: Primeira página do 1º fascículo do Curso de Madureza  
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Figura 8: Capa do 2º fascículo do Curso de Madureza de Matemática 
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Figura 9: Primeira página do 2º fascículo do Curso de Madureza  
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 Pelas contracapas é possível ver um modelo de como separar os 

conteúdos de cada disciplina, como o Senhor Antonio realizou e forneceu a 

parte referente à Matemática, como relatado anteriormente. 

 Reforça-se que cada fascículo tinha os conteúdos de todas as disciplinas, 

no entanto, o objetivo deste estudo refere-se exclusivamente a parte de 

matemática. 

 Por se tratar da parte principal desse curso, a autora inicia a numeração 

novamente pela página 1 (um). 

 Os temas de alguns desses capítulos são semelhantes, no entanto como 

as teleaulas tinham a duração aproximada de trinta minutos, os assuntos 

específicos televisionados são distintos. Por isto far-se-á um relato dos 

conteúdos de cada fascículo, e também, uma análise sucinta de todas as 

lições. 

 As primeiras lições se assemelham às da primeira parte do curso, 

modificando alguns exemplos e as explicações. 

1. Conjuntos – são definidos pela autora como “toda coleção – ou grupo – de 

pessoas, objetos, sinais, etc. Você conhece um conjunto quando sabe de que 

ele é formado, isto é, quando conhece os seus elementos” (p. 1). 

 Os exemplos de conjuntos estão em diagramas de Venn, fazendo uso das 

imagens de ferramentas, carros, vogais, pessoas, etc. Smith trabalha as 

notações e significados dos termos: vazio, existência, contido e contêm.  

2. Operações entre conjuntos – “Podemos formar conjuntos agrupando todos 

os elementos que pertencem a dois outros conjuntos” (p. 5). Neste tópico, 

foram trabalhadas as operações de reunião de conjuntos, denominada nos dias 

atuais apenas de união de conjuntos; intersecção; produto cartesiano, que 

envolve a combinação de conjuntos com elementos distintos, como por 

exemplo: Conjunto A de 3 camisetas; Conjunto B de 2 saias, ambos formam o 
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conjunto C com todas as possibilidades que estas camisetas e saias podem 

compor, ou seja, com 6 conjuntos distintos. 

Figura 10: Operações entre conjuntos, p. 6 dos fascículos 
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 Do 3º ao 10º fascículos foram tratados temas relacionados ao conjunto 

dos números naturais. 

3. Número Natural – Foram apresentados os  

“conjuntos que tem em comum uma característica muito 
importante: a quantidade de elementos. E ainda: comparação 
de conjuntos, correspondência “um a um”, número natural e a 
sucessão dos números naturais” (p. 9). 

 Neste tópico o número natural aparece como uma “ideia”, que 

“precisa ser representada para que possa ser transmitida. 
Qualquer nome, ou sinal, usado para representar um número é 
chamado numeral desse número” (p. 11). “Um número natural 
tem várias representações, isto é, vários numerais”. (p. 12) 

 Além disso, os conjuntos equipotentes, são aqueles que podem ser 

postos em correspondência “um a um”, ou seja, que possuem a mesma 

quantidade de componentes. 

4. Sistema de Numeração – O sistema apresentado é o de base dez, {1, 2, 3, 

..., 9}, e estes números podem formar os demais, sendo que cada um deles 

possuem o valor absoluto e o valor de posição. Estes numerais mostram as 

separações dos números em unidades simples, milhares, milhões, bilhões, etc.  

5. Adição e Subtração – ou ainda, reunião de conjuntos e a sua operação 

inversa, a subtração, ou, também, apontada pela autora como “desmanche” da 

adição. Estes temas são trabalhados inicialmente por meio de exemplos com a 

reunião de conjuntos, empregando diagramas de Venn. E, em seguida, fez-se 

uso de exemplos aritméticos, para indicar as propriedades comutativas e 

associativas. A autora ressalta que a “subtração não pode ser efetuada no 

conjunto dos números naturais, se o primeiro número (minuendo) for menor 

que o segundo número (subtraendo)” (p. 20). 

6. Multiplicação e Divisão – a multiplicação é tratada como uma operação de 

produto cartesiano de conjuntos e a divisão como operação inversa da 

multiplicação, ou ainda, como “desmanche” da multiplicação. As propriedades 
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trabalhadas neste item são comutativa, associativa, distributiva e elemento 

neutro, em relação à adição e subtração. 

 Nestes dois últimos tópicos, 5 e 6, percebeu-se um destaque no uso das 

palavras minuendo, subtraendo, dividendo, quociente e resto. 

7. Potenciação e Radiciação – a potenciação é tratada como uma multiplicação 

especial, ou ainda como a “operação que tem com resultado uma potência”, e a 

sua operação inversa como radiciação. 

8. Problemas de Aplicação – a intenção é utilizar as operações e as 

propriedades vistas até o momento para solucionar problemas com estrutura 

da repartição, como por exemplo: “Repartir nove laranjas entre três crianças, 

de modo que as três recebam quantidades iguais” (p. 29). Os demais exemplos 

levam em consideração a repartição de livros, dinheiros, etc. A resolução se 

baseia nas estruturas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Fazendo 

uso de quadradinhos para encontrar valores solicitados nos problemas. Como 

mostra a figura onze a seguir: 
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Figura 11: Problemas de Aplicação das quatro operações fundamentais, 

equivalente a p. 32 dos fascículos 
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9. Múltiplos e Divisores – os exemplos aritméticos fazem uso dos termos 

dividendo, divisor, múltiplo, divisível, divisor, quociente e resto. Estas distinções 

são importantes, mas talvez demasiadas, uma vez que o público alvo era 

aquele que, por diversos motivos, não estudava a tempos em escolas 

tradicionais.  

10. Maior Divisor Comum (mdc) e Menor Múltiplo Comum (mmc) – Este 

capítulo retoma algumas regras de divisibilidade e fatoração para seguir com 

os conceitos de mdc e mmc, por meio de exemplos. 

 Os próximos capítulos 11 a 14 relacionam os números a conceitos de 

números racionais: 

11. Noção de Fração – A frase ao lado do título relata que: “esta lição trata de 

um novo tipo de números: os números que representam ideias de partes da 

unidade” (p.41). Essas partes são representadas por meio de figuras planas, 

com partes pintadas e outras não, sendo que as partes pintadas são 

representadas por meio de frações. Dessa forma, “uma fração indica quantas 

partes são consideradas na divisão de um objeto em partes de mesma forma e 

mesmo tamanho” (p. 41). 

 Após diversos exemplos, a autora define número racional como “todo 

número que pode ser representado por fração” (p. 43). Em seguida, faz alusões 

sobre a simplificação e mínimo múltiplo comum dos denominadores das 

frações, fazendo uso dos conceitos apresentados no fascículo anterior. 

 No próximo tópico, será estudada a divisão das operações aritméticas 

fundamentais em conjuntos numéricos distintos, como os Números Naturais e 

Racionais. 

12. Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão – as técnicas com estas 

operações no conjunto dos números Naturais foram estudadas anteriormente. 

Nesta lição estas intervenções são realizadas entre frações. Uma observação 

que a autora ressalta é que a soma dos numeradores não pode suscitar um 

número negativo, pois dessa maneira não é possível realizar o cálculo. Isto é 
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pertinente, uma vez que ainda não foi trabalhado o conjunto dos números 

inteiros. 

 Além dessas operações, as potenciações e radiciações também são 

trabalhadas. As propriedades estruturais como comutativa; elemento neutro da 

adição (zero) e da multiplicação (um); associativa e o elemento inverso. 

 Apesar de ter feito menção sobre mínimo múltiplo comum no fascículo 

anterior e neste, a autora resume com os dizeres “só podemos somar ou 

subtrai frações de mesmo denominador” (p. 48), ou seja, o aluno que não se 

atentou a explicação inicial sobre a redução das frações ao mesmo 

denominador, utilizando o mínimo múltiplo comum, talvez tenha dificuldades de 

entender esta frase que está desconexa da explicação, ou ainda, no resumo 

final de todo este tópico. Tal como a frase “a divisão exata é sempre possível 

entre números representados por fração” (p. 48), que ao longo da explicação a 

autora afirma que “o “traço da fração” indica a divisão exata de dois números 

naturais” (p. 46), como exibe a figura doze a seguir: 



121 

 

 

 

Figura 12: Divisão, equivalente a p. 48 da lição 12 
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 Explicações conflitantes. O cálculo proposto é de fácil entendimento, 

porém o significado do objeto é arbitrário, podendo levar o aluno a cometer 

equívocos durante a realização de exercícios. 

13. Problemas de Aplicação – Os conceitos vistos sobre fração e suas 

operações são utilizados para solucionar problemas, tais como “Papai ganha 

Cr$ 380,00 por mês. Gasta ¼ do que ganha no armazém. Quanto sobra para 

as outras despesas?”; “Um sexto do peso de uma pessoa equivale a 18 kg. 

Quanto pesa essa pessoa?”. Para tanto, faz distinção entre os termos unidade, 

singular e plural em matemática e os usa constantemente ao longo da 

resolução dos problemas. 

 Os significados destes termos, segundo a autora, são: unidade “é o objeto 

inteiro, representado por uma unidade de segmento”; singular “é a unidade 

fracionária de um segmento”; plural “é a reunião, ou seja, a soma de duas ou 

mais unidades fracionárias, ou ainda de singulares”. Conclui afirmando que “a 

passagem do singular para o plural é feita por meio da operação de 

multiplicação” (p. 49), e a volta pela divisão. Estas citações constam na figura 

treze que representa a primeira página desta lição: 
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Figura 13: Problemas de Aplicação com números fracionários, p. 49 da 

lição 13 
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14. Numerais decimais – são apresentados como outra forma de ver os 

números racionais, ou ainda, a divisão da fração a transforma em número 

decimal. Explica ainda a função da vírgula em um número.  

 Diferentemente do que relatou no fascículo 12, expõe que é possível 

transformar as frações em numerais decimais e vice-versa. Afirmando que, às 

vezes, essa transformação gera “uma decimal exata” (p. 56). 

 Do fascículo quinze ao dezenove são abordados temas relacionados ao 

Sistema Legal de Medidas. Smith destaca que medida é “sempre um número” 

(p. 60). 

15. Medidas de Comprimento – são apreciadas as medidas de comprimento 

como metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quando comenta sobre as 

áreas de objetos, estas mesmas medidas tornam-se medidas de superfície, e a 

principal unidade de área é o m2, entre outras medidas, como está na figura 

quatorze a seguir: 
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Figura 14: Unidades de Medida, p. 59 da lição 15 

 

16. Medidas de Superfície e Volume – os tópicos discorridos aqui são unidades 

de medida de volume; unidades de medida de capacidade e unidades de 

medida de massa. 

17. Figuras Geométricas Planas – são consideradas como um “conjunto de 

pontos” (p. 65). Diversos polígonos são nomeados de acordo com a quantidade 
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de seguimentos que os formam. E os seguimentos de cada figura são medidos 

e somados, denominando um novo conceito, o perímetro. Sendo que a forma 

de calcular o comprimento desta medida na circunferência, embora seja plana, 

é diferente, pois não se tem seguimentos para tal, logo, se faz por meio de seu 

diâmetro, como: C = 2 π r (em que r = medida do raio, ou seja, do centro da 

circunferência até uma das extremidades). 

18. Área das Figuras Planas – usa-se uma mesma fórmula para medir a área 

dos quadrados e dos retângulos: base vezes altura: A = b x h. Como um 

triângulo é metade de um quadrilátero, a área do mesmo é cálculo por meio da 

divisão desta fórmula por dois: A = (b x h) / 2. E nesta sequência, para calcular 

a área de uma figura plana que não seja quadrilátero e/ou triângulo, é 

necessário dividi-la em polígonos como estes, ou seja, em formas que é 

possível utilizar os procedimentos já conhecidos. 

19. Sólidos Geométricos, Volume – o volume de um prisma é calculado 

efetuando-se o produto da medida da área da base (que é uma figura plana) 

pela sua altura. Os elementos principais de um sólido são faces, arestas e 

vértices, que fazem parte do cálculo do volume de cada sólido geométrico. 

 Do vigésimo ao vigésimo sétimo fascículos o tema Razões e Proporções, 

desde o conceito, porcentagens e juros simples é trabalhado. E estes 

conteúdos, como outros, são lecionados atualmente no Ensino Fundamental e 

Médio e, novamente em diversas Instituições de ensino superior em disciplinas 

como cálculo, matemática básica e/ou matemática financeira, como pré-

requisito para outras matérias. Situação interessante, que talvez possa ser 

verificada em pesquisas futuras. 

20. Razões e Proporções, conceito e propriedades – nesta ocasião dois 

números foram confrontados, a quilometragem e a velocidade de um carro, 

para determinar a razão que, nesta situação, é a velocidade, porque a 

quilometragem a alcançar depende da mesma. A autora diz que a proporção é 

a “igualdade entre duas razões” (p. 78), ou ainda, entre duas frações. 
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21. Médias – os conceitos de razão e proporção foram trabalhados para 

calcular a média proporcional ou geométrica que “é igual à raiz quadrada do 

produto dos números dados”; a média aritmética simples que “é igual ao 

resultado da divisão da soma dos valores pelo número de valores dados”; e a 

média ponderada que é calculada multiplicando “cada valor pelo seu peso e 

dividindo a soma dos produtos pela soma dos pesos” (p. 84). 

22. Transformações de uma Proporção – o principal tópico apresentado é a 

propriedade comutativa da multiplicação, empregando proporções e suas 

transformações. Como por exemplo: 
6

15

12

30

6

12

15

30

30

12

15

6
=⇒=⇒= , estas 

alterações não descaracterizam a proporção inicial. 

23. Porcentagem – é dada como uma razão especial, ou seja, uma fração com 

o denominador 100. E foram resolvidos alguns problemas envolvendo regra de 

três, sem mencionar este nome que é assunto do vigésimo quinto fascículo, 

fazendo uso da fórmula: 
P

pi

principal

mporcentagetaxa
=⇒=

100100
. Um dos exemplos 

oferecidos pela autora é o cálculo de 25% de 160, realizado utilizando a 

fórmula mencionada, tal como: 40
100

16025

160100

25
==⇒=

X
p

p
. 

24. Números Proporcionais – números proporcionais ou diretamente 

proporcionais, assim são denominados quando a “razão entre dois números 

correspondentes é a mesma”. Números inversamente proporcionais, assim são 

“se o produto de dois números correspondentes for o mesmo” (p. 94). 

25. Regra de Três – as grandezas diretamente e inversamente proporcionais 

foram estudadas para resolver problemas com quilometragem e horas, 

quantidade de dias e de operários, etc. O cálculo tem como base a fórmula 

apresentada no fascículo 23, no tema porcentagem. A regra de três composta 

foi apresentada pelas medidas de base, altura e área de um retângulo. 
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26. Grandezas Proporcionais – como as grandezas diretamente e 

inversamente proporcionais foram comentadas nos fascículos anteriores, neste 

foram resolvidos problemas utilizando estes conceitos. 

27. Juro Simples – os temas tratados desde o vigésimo fascículo foram 

aplicados neste, por meio de fórmulas para resolver problemas envolvendo 

porcentagens e grandezas proporcionais. Desta forma, foi necessário nomear o 

dinheiro empregado num negócio, ou ainda, o valor inicial de uma operação 

como capital (C). E ao rendimento deste valor, de juros (j). A porcentagem que 

gera este ganho, como taxa de juros (i). O tempo (t) de aplicação, de 

rendimento ou das parcelas de uma compra também é considerado. Em 

seguida, foram resolvidas situações problemas com o uso de diversas fórmulas 

que representam estes conceitos. 

 Os fascículos 28 a 31 abordam conteúdos sobre números racionais e 

relativos. 

28. Números Inteiros Relativos – os números inteiros foram apresentados por 

meio de uma reta e pela explicação do conjunto dos números inteiros, 

representados pela letra Z. A autora faz menção a módulo usando duas barras, 

o que representa o valor absoluto de um número, tornando-o um “numeral sem 

sinal” (p. 112). 

29. Números Inteiros: Adição e Subtração – a adição é apresentada através de 

uma reta, da soma de seguimentos, em seguida, por meio de operações 

aritméticas, envolvendo números negativos. A subtração é vista como 

operação inversa da adição. 

30. Números Inteiros Operações – as técnicas de multiplicação e divisão foram 

proporcionadas neste tópico, bem como as potenciações envolvendo os 

números positivos e negativos. Bem como, o expoente negativo e as 

expressões com números inteiros. Os exemplos são realizados com 

expressões que contêm chaves, colchetes e parênteses. Para tanto é 
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necessário conhecê-los para saber trabalhar com a ordem certa, tal como 

utilizar os sinais de forma correta. 

31. Operações e Propriedades Estruturais – as quatro operações fundamentais 

são referências para o tratamento das frações, bem como a potenciação, a 

propriedade associativa, elemento neutro e elemento inverso. 

 A partir desta lição os gabaritos começam a sair em outros fascículos a 

serem publicados. As respostas foram impressas na lição 33, na página 132, 

como indicado ao final dos exercícios deste fascículo, na página 124. Situação 

que provavelmente deixou vários alunos com dúvidas por um período, até 

adquirir os próximos exemplares. 

 Dessa forma, os gabaritos dos exemplares 31 até o 42 foram publicados 

em uma sequência de dois fascículos posteriores daquele em questão. Como 

por exemplo, as respostas da aula 41 foram anunciadas na lição 43; da lição 

42, na 44 e assim por diante. 

 Do fascículo 32 aos 38 são trabalhados assuntos que fazem uso de 

diversos cálculos algébricos. 

32. Sentenças e Expressões – nesta ocasião fez-se uma comparação entre 

sentenças escritas na língua portuguesa e pela matemática, identificando quais 

eram verdadeiras ou falsas. Em seguida, foram apresentados os conceitos e 

exemplos do conjunto universo, conjunto verdade, as equações, inequações, 

as equações equivalentes.  

33. Equações do Primeiro Grau (I) – foram apresentadas técnicas de resolução 

das equações de primeiro grau, que é definida como “aquela cujo maior 

expoente a variável é um” (p. 132).  

34. Inequações do Primeiro Grau – segundo a autora, “resolver uma equação é 

determinar o seu conjunto solução ou conjunto verdade” (p. 133). Para isto, 

algumas técnicas de resolução das inequações foram apresentadas utilizando 

os números inteiros e racionais. 
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35. Variável Sujeita a Duas Condições – inequações são comparadas com as 

conjunções “e, ou”. Dessa forma, se a conjunção for e, a resposta deve 

satisfazer ambas as inequações; caso seja ou, a resposta deve atender uma ou 

outra inequação. 

36. Problemas de Aplicação – a intenção deste tópico é fazer a tradução de 

frases em português para sentenças matemáticas, para resolver diversas 

situações. Como por exemplo: “A frente de um terreno tem 3m a menos que o 

seu fundo. Calcular as dimensões desse terreno sabendo que o seu perímetro 

é de 42m”. 

Solução: x é a medida do fundo do terreno; 

x – 3 é a medida da frente do terreno. 

 Neste momento a autora relembra que o tópico Perímetro já fora 

estudado como a soma das medidas dos lados de um polígono. 

x + (x – 3) + x + (x – 3) = 42 

(x + x + x + x) + (–3 – 3) = 42 

4x – 6 = 42 

4x = 42 + 6 

4x = 48 

x = 48 /4 

x = 12 

logo 12m é a medida do terreno. 

37. Sistemas do Primeiro Grau a Duas Variáveis – os sistemas possuem as 

seguintes denominações: possível e determinado, caso para este tenha uma só 

solução; possível e indeterminado, quando o sistema possui mais de uma 
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solução; e impossível, quando não se tem solução. Diversos exemplos com 

números inteiros e racionais foram discorridos neste item. 

38. Problemas com Duas Variáveis – esta lição é especifica para aplicar 

conceitos vistos anteriormente, como o da lição 37, para resolver situações-

problemas. Uma dessas foi: “O perímetro de um terreno é 80m. A medida da 

frente desse terreno é 2/3 da medida do fundo. Quais as dimensões do 

terreno?” (p. 149). 

Sistema: 
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 Os Números Reais são abordados em diferentes aspectos dos fascículos 

39 a 61. Diversos temas como operações, equações, problemas, entre outros 

que já foram relatados anteriormente, utilizando os conjuntos dos números 

naturais, racionais e inteiros, foram considerados novamente nestes itens, no 

entanto com o conjunto dos números reais. 

39. Conceito de Número Real – é definido pela reunião dos números racionais 

e irracionais. As quatro operações fundamentais e a potenciação são possíveis 

no conjunto dos números reais. Já a radiciação nem sempre é. Uma vez que 

não é possível extrair a raiz de índice par com radicando negativo. 

40. Expressões Literais – “são aquelas em que as letras estão representando 

números reais quaisquer” (p. 160) e ao mesmo tempo acompanhadas de 

outros valores, que são chamados de coeficientes. Foram proporcionadas 

expressões que são denominadas de monômios, binômios e trinômios, de 

acordo com a quantidade de adições ou subtrações com as respectivas letras. 

41. Adição e Subtração de Expressões Literais – são somados ou subtraídos 

os termos semelhantes das expressões polinomiais, por meio das reduções 

dos mesmos. 
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42. Multiplicação e Divisão de Expressões – as multiplicações são feitas com 

números por números e monômios por monômios, recorrendo as propriedades 

de potenciação, ou seja, mantendo a base, quando iguais e somando os 

expoentes. E a mesma sequência se aplica na divisão, apenas observando que 

nesta operação com os monômios, devem-se subtrair as potenciações. 

43. Produtos Notáveis – são os produtos com expressões literais por meio das 

técnicas do quadrado da soma de dois termos; quadrado da diferença de dois 

termos; produto da soma pela diferença de dois termos. 

 Diferente dos gabaritos anteriores, este foi publicado em três exemplares 

posteriores, ou seja, no número 46. Esse padrão foi seguido apenas pela lição 

44, que teve as respostas de seus exercícios publicados no fascículo 47, na 

página 188.  

 Nesta mesma página, também foram divulgadas as respostas da aula 45, 

sem indicação anterior que isto ocorreria. O que se repetiu com as lições 46 e 

47, que apresentaram exercícios, mas não o local de publicação dos gabaritos. 

44. Fatoração Algébrica – a intenção é verificar a decomposição das 

expressões literais, utilizando algumas técnicas como pôr em evidência; 

diferença de dois quadrados; quadrado da soma ou da diferença de dois 

termos; simplificação de expressões fracionárias. 

45. M.D.C. e M.M.C. de Expressões Literais – segundo a autora “m.m.c.: 

tomam-se os fatores comuns e não comuns com seus maiores expoentes; 

m.d.c.: tomam-se somente os fatores comuns com seus menores expoentes; 

se o maior divisor comum de duas expressões é um essas expressões são 

primas entre si” (p. 180). 

46. Frações Algébricas – Técnicas Operatórias – foram expostas as técnicas 

de m.m.c. para frações literais quando a adição e subtração de frações são 

apresentadas. Durante as operações multiplicação e divisão foram utilizadas as 

propriedades de fatoração algébrica, vista anteriormente. 
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47. Equações e Inequações Fracionárias – foram utilizados os conceitos 

observados antes para resolver os exemplos e exercícios oferecidos. Para 

tanto, houve uma mistura de conceitos e ao mesmo tempo uma revisão destes, 

logo se o aluno não havia entendido algum tópico, teve a oportunidade de revê-

lo. 

 Do fascículo quarenta e oito até o fascículo cinquenta e três, os gabaritos 

retomaram o padrão anterior, sendo publicados em dois fascículos futuros. 

Porém alguns equívocos aconteceram como as respostas das lições cinquenta 

e um e cinquenta e dois serem proclamados apenas na lição cinquenta e cinco, 

sendo que no exemplar cinquenta e um, havia indicação destas saírem no 

número cinquenta e três. No entanto, nesta, publicou-se repetidamente as 

respostas da lição quarenta e nove. 

 Como ocorreu com o gabarito da lição quarenta e oito que saiu duas 

vezes, no capítulo anunciado, número cinquenta, e inesperadamente no 

número cinquenta e dois, local que deveriam estar às respostas do exemplar 

cinquenta, e as correspondentes a este número, foram publicadas apenas na 

lição cinquenta e quatro. 

 Esta desordem pode ter causado uma confusão para os alunos que 

realizavam os exercícios sistematicamente e aguardavam o apoio dos 

gabaritos para saberem se estas estavam corretas ou não. Por isto elaborou-se 

um quadro com as localizações das respostas de todos os fascículos, o qual foi 

inserido no anexo IV ao final deste trabalho. Este não foi o caso do Sr. Antonio 

uma vez que, como declarou, não tinha dificuldades em matemática. 

 Estes conflitos geram questionamentos sobre a eficácia do aprendizado 

sozinho, embora não seja o foco desta tese. No entanto, vale ressaltar que 

diversos artigos de jornais da época discorriam sobre o forte alcance do curso 

de Madureza, bem como a expedição de uma quantidade considerável de 

diplomas do 1º ciclo do Ensino Secundário, diferentemente do que ocorria 

antes das teleaulas. 
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48. Polinômios – diversos cálculos com polinômios de graus distintos foram 

realizados neste item, relembrando os problemas com as expressões literais. 

49. Operações com Polinômios – as quatro operações fundamentais foram 

empregadas em diversos exemplos, retomando alguns conteúdos. A autora faz 

a seguinte afirmação ao fim deste fascículo: “Nesta lição vimos como efetuar 

operações com polinômios. Você deve saber todas as técnicas vistas para 

poder fazer os exercícios” (p. 196). Em outras palavras, talvez seja possível 

conjecturar que, caso o aluno não tenha visto esta lição anteriormente, deve 

estudá-la para prosseguir o curso ou poderia ter dificuldades na sequência que 

está por vir. 

50. Radicais – são apresentadas as propriedades dos radicais e diversas 

soluções. Como nos fascículos anteriores, no final tem exercícios para os 

alunos fazerem em casa e não possui gabarito, pratica que vem ocorrendo 

desde o número trinta e um. Ao fim da página tem uma observação afirmando 

que as respostas sairiam na lição cinquenta e dois. Mas não ocorreu. No 

fascículo cinquenta e dois, estão impressas as respostas da lição quarenta e 

oito repetidamente, uma vez que já havia sido publicado na lição cinquenta. E 

ao investigar verificou-se que as repostas da aula cinquenta e dois estão na 

cinquenta e cinco, sem nenhum aviso anterior, nem mesmo nas teleaulas o 

apresentador fez algum comentário sobre isto. Situação confusa e que 

provavelmente deixou o aluno sem estas repostas e sem saber se sairiam. 

51. Operações com Radicais – as operações fundamentais adição e subtração, 

multiplicação, divisão foram trabalhadas por meio de diversos exemplos. Bem 

como a operação inversa, a potenciação para redução de duas ou mais raízes 

ao mesmo índice, para então resolvê-las. A estas operações, a autora as 

denomina de técnicas de resolução dos radicais. 

 As equações do segundo grau foram estudadas nos fascículos cinquenta 

e dois ao cinquenta e cinco, que serão estudados a seguir. 
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52. Equações do Segundo Grau – como o maior expoente da equação do 

segundo grau é dois, logo a autora diz que não é possível aplicar as mesmas 

técnicas de resolução que nas equações de primeiro grau. Sendo que para 

resolver estas é empregada a fórmula “geral de resolução das equações do 

segundo grau” (p. 212): 
a

acbb
x

2

42 −±−
= , ou ainda a fórmula de Bhaskara, 

mas sem o devido crédito, apenas a apresentam sem nomeá-la. A autora 

reforça no resumo, que o aluno deve “saber de cor” esta fórmula.  

 Isto suscita o questionamento sobre a aquisição de conhecimento na 

época, como a autora expos em vários momentos e em diversas palavras, o 

ensino tinha como preocupação que os alunos decorassem fórmulas ou 

objetos? Mas como este tema é abrangente, sugere-se outra pesquisa para 

estudar esse comportamento. 

53. Equações Incompletas do Segundo Grau – a equação completa do 

segundo grau possui os números reais a, b, c. Se diz equação incompleta, 

quando a mesma não possui b e/ou c em sua composição. A forma de 

resolução é a mesma, pela fórmula. Dessa maneira, apresenta o conjunto 

solução ou conjunto verdade: 

Figura 15: Conjunto Solução da Equação de 2º Grau, p. 212 da lição 53 
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54. Discussão de uma Equação do Segundo Grau – as relações mostradas 

aqui envolvem as raízes que as equações podem ter se o valor do 

discriminante delta, ∆ , for positivo, nulo ou zero. Aproveitando essas 

analogias, submete dois exercícios, como o exemplo abaixo igual ao da página 

215: 

7. Calcular os valores de r para os quais a equação: 2x2 – 4x + r = 0 possui solução. 

Temos: 
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Portanto: r > 2, isto é: 

a equação não terá raízes reais para todo valor de r 
maior que 2 

 O exemplo se finaliza com a frase no quadro acima. Para tanto não há 

uma explicação que justifique a afirmação. Supõe-se que o aluno entenda que 

se r > 2, então o delta será negativo, portanto não existirá raiz real para esta 

equação. 

 E para finalizar a lição, apresenta o resumo abaixo: 

Figura 16: Coeficientes Deltas da Equação de 2º Grau, p. 216, da lição 54 
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 O que talvez caracterize um método de decorar situações para facilitar o 

cálculo das equações. 

55. Relações entre Coeficientes e Raízes de uma Equação do Segundo Grau – 

uma equação é formada por meio das raízes, logo se define o que se quer 

como resultado final e se constrói a equação que leva a estes resultados. Isto 

ocorre por meio da soma e da multiplicação das raízes. 

56. Equações Biquadradas e Irracionais – as equações biquadradas possuem 

índice 4, exemplo x4 – 8x – 9 = 0. Para resolvê-la, deve-se substituir x4 por x2 = 

y, assim determinar as raízes de uma equação de 2º grau. Ao fim, calcular a 

raiz quadrada destas soluções, uma vez que x1 e x2 são iguais a y, e y = x
2. 

 As equações irracionais são aquelas que estão dentro de uma raiz, 

independente do índice. Para resolvê-las, é necessário elevar ambos os 

membros ao índice da raiz, obedecendo ao princípio da igualdade. 

57. Sistemas do Segundo Grau – para garantir que o sistema seja do segundo 

grau, segundo a autora, pelo menos uma das equações deve ser do segundo 

grau. 

58. Problemas do Segundo Grau – neste tópico são apresentados alguns 

problemas, bem como, o que a autora denomina de “técnicas de resolução” 

dos mesmos que segue a partir da tradução do enunciado para uma equação 

do segundo grau, da sua resolução e da verificação das possíveis soluções. 

 Demonstram-se abaixo estes passos para resolução de um problema, 

conforme o terceiro exemplo, da página 231: 

A diferença entre as idades de dois irmãos é de 4 anos e o pro-
duto dessas idades é 32. Qual a idade de cada um? 

a. Traduzimos o problema para a linguagem matemática representando por: 

x : idade do mais novo 

x + 4 : idade do mais velho (a diferença das idades é 4 anos) 
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x(x + 4) : produto das duas idades 

Como o produto das idades é 32 podemos escrever: x(x + 4) = 32 

b. Resolvendo a equação que traduz o problema, temos: 
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c. Verificando as soluções encontradas, temos: 

x = 4 : idade do mais novo: 4 anos 

x = -8 : esta solução não serve para o problema, pois uma pessoa Não Pode Ter 
idade negativa. 

Então, se o mais novo tem 4 anos, como a idade do mais velho é representada pro 
x + 4, temos: 

x + 4 = 4 + 4 = 8 

Portanto, a resposta do problema é:  

O mais velho tem 8 anos e o mais novo tem 4 anos 

59. Funções – a definição apresentada neste fascículo é “existe uma função de 

um conjunto A em um conjunto B se a Cada elemento do conjunto A 

corresponder Um Único elemento do conjunto B” (p. 233). Em seguida estas 

condições são evidenciadas por meio de diagramas de Venn. Bem como o 

domínio e a imagem, que também são apresentadas, a priori, pelos diagramas 

de Venn. Isto porque em seguida a autora faz uso de funções do 1º e 2º graus 

para mostrar o cálculo da imagem. E também utiliza gráficos para tal. Sendo 

que antes disso, demonstra a construção das retas que formam o plano 

cartesiano, sem comentar este nome, apenas eixo de x, que é abscissa, e eixo 

de y, que é coordenada. 

60. Recapitulação Algébrica I – revisão da equação de 1º grau. 

61. Recapitulação Algébrica II – revisão da equação de 2º grau. 
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 O tema Geometria contempla os últimos fascículos do Curso de 

Madureza.  

 A aplicação desta disciplina nas escolas foi muito questionada nas 

décadas de sessenta e setenta, pelo seu “abandono” durante as aulas, uma 

vez que os alunos estavam desmotivados para tal e não viam sentido em 

estudar Geometria, de acordo com Silva (2007, p. 66). Ou ainda, porque este 

conteúdo poderia ser um prenúncio para o fim de cada ano escolar ou período 

escolar, por isto mesmo, há diversas menções em livros, dissertações e teses 

sobre o não tempo de se ministrá-los aos alunos. 

 E ao contrário disto, ou na direção destas conjecturas, o curso supletivo 

Madureza também apresenta a Geometria por fim, no entanto faz uso de 

dezoito aulas para explicá-la. Porém poucas lições oferecem um ou dois 

exercícios para os alunos estudarem, mas não o gabarito. Bem como os 

resumos aos finais dos capítulos que orientavam os estudos, a partir destas 

lições começam a ser escassos.  

62. História da Geometria – Geo = Terra, Metria = Medida, logo Geometria é a 

medida da terra. Segundo a autora, “os gregos tornaram a Geometria uma 

ciência lógica, de resultados abstratos, desligados de possíveis aplicações 

práticas”. No entanto, após o lançamento do primeiro livro de Geometria, 

escrito por Euclides, tornou-se possível solucionar problemas práticos, 

conforme Smith (p. 248). 

63. Pontos e Curvas – a primeira notação da autora é: 

Todos sabemos o que é PONTO. Mas o ponto da Geometria é 
uma IDEIA e o que vemos são REPRESENTAÇÕES dessa 
ideia. Não podemos confundir a representação do ponto com o 
ponto, da mesma maneira que não podemos confundir uma 
pessoa com o seu retrato (p. 249) 

 De forma que a linguagem utilizada é informal e confusa. Uma vez que o 

capítulo é sobre ponto, “o elemento fundamental da geometria” (p. 249) e o 

mesmo se inicia dizendo que o aluno já sabe o que isto significa. 
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 Em seguida, traz algumas representações de ponto, palavra que a autora 

diz que deve ser escrita em maiúscula, como marca no papel, cabeça de 

alfinete, ponta de lápis, estrela longínqua. Já em geometria, o trabalho é 

desenvolvido com conjunto de pontos, formando uma reta. Após isto, os pontos 

possuem variações, tornando-se curvas abertas e fechadas. 

 Os principais elementos da geometria indicados nesta lição são ponto, 

reta, plano e espaço. 

64. Segmento – “é uma curva que recebe um nome especial”, (p. 253) de 

acordo com a autora. Diversos exemplos são demonstrados, utilizando a 

notação de congruentes, que são segmentos de mesma medida. 

65. Ângulos – tal como no capítulo sobre ponto, a autora inicia comentando que 

o ângulo é um dos mais importantes personagens da Geometria e, enfatiza que 

o aluno já conhece bem. 

O ângulo é a união de duas semi-retas, podendo ser considerados agudo, 

obtuso ou perpendicular. Sendo internos ou externos. 

66. Triângulos – uma figura geométrica formada pela reunião de três 

segmentos. As características deste objeto são os vértices, a altura, as 

classificações, conforme a medida dos lados, podendo ser escaleno, isósceles, 

equilátero, ou ainda pela medida de seus ângulos, denominados acutângulo, 

retângulo, obtusângulo, equiângulo. Cuja soma dos ângulos internos deve ser 

180º. 

67. Congruência de Triângulos – assim o são quando as medidas dos lados e 

dos ângulos coincidem. No entanto, os ângulos podem ser congruentes, porém 

os tamanhos distintos, o que não torna os triângulos congruentes. 

68. Relação entre Lados e Ângulos de um Triângulo – a altura de um triângulo 

é um segmento que parte de um vértice e forma um ângulo reto com o lado 

oposto; a mediana é o segmento que vai de um vértice ao ponto médio do lado 

oposto; e a bissetriz é o segmento que divide o ângulo do vértice em dois 
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ângulos congruente. No triângulo isósceles essas medidas se coincidem. Faz 

comentários sobre ângulos internos e externos. 

69. Quadriláteros – possuem quatro lados, quatro ângulos e duas diagonais. E 

são classificados em trapézios (escaleno, isósceles e retângulo) e 

paralelogramos (retângulos, losangos e quadrados). 

70. Propriedades dos Quadriláteros – a soma dos ângulos internos é 360º. Faz 

menção as diagonais dos paralelogramos, trapézios, retângulos e ângulos. 

71. Circunferência – é a figura geométrica “mais fácil de encontrar na vida de 

todo dia” (p. 281), como uma roda, uma hélice, roda d’água. A autora diz que “a 

circunferência é oca e o círculo é cheio” (p. 283), como demonstra: 

Figura 17: Circunferência e Circulo, p. 282, da lição 71 

 

 Faz referências ao diâmetro e raio da circunferência, bem como discorre 

sobre as retas que estão relacionadas com a circunferência, como a secante, 

que possui dois pontos com esta figura; a tangente que possui um único ponto; 

e a externa não encosta na circunferência. 

72. Razão e Proporção de Segmentos – “a razão indica a comparação entre 

dois números” (p. 285). Estes números podem ser as medidas de seguimentos, 
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por isto pode-se formar a razão dos mesmos. Os segmentos são proporcionais, 

quando suas medidas o são. Este tópico apresenta dois exercícios a serem 

realizados pelos alunos, no entanto, não possui gabarito. Um dos caminhos 

para identificar se os segmentos são proporcionais é o método do Teorema de 

Tales que poderá calcular medidas desconhecidas utilizando o principio da 

proporção, como mostrado abaixo: 

Figura 18: Teorema de Tales, p. 285, da lição 72 

 

73. Semelhança – são figuras que possuem a mesma forma, independente do 

tamanho. Apresenta os três casos de semelhanças de triângulos, ângulo-

ângulo (AA), lado-ângulo-lado (LAL) e lado-lado-lado (LLL). 

74. Relações Métricas no Triângulo Retângulo (I) – “a medida da hipotenusa 

que será igual a soma das medidas das projeções dos catetos sobre ela” 

(p.296), foi a principal relação explanada. 

75. Relações Métricas no Triângulo Retângulo (II) – três relações métricas 

foram apontadas como “o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto 

da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre ela”; “o 

produto das medidas dos catetos de um triângulo retângulo é igual ao produto 

da medida da altura pela medida da hipotenusa”; Teorema de Pitágoras: “o 

quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas 
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dos catetos”. E diversos exemplos foram utilizados para apontar estas 

relações. 

76. Trigonometria nos Triângulos Retângulos – “a razão entre a medida do 

cateto oposto e a medida da hipotenusa é sempre a mesma”, e é denominada 

como seno do ângulo ô. “A razão entre a medida do cateto adjacente a um 

ângulo e a medida da hipotenusa” é chamada de co-seno. “A razão entre a 

medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente a esse ângulo” é a 

apontada como tangente desse ângulo. Em resumo: 
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77. Polígonos Regulares – são “figuras geométricas formadas pela reunião de 

segmentos consecutivos e não colineares” (p. 305). Nestas figuras é possível 

medir os lados e os ângulos internos. Alguns polígonos, como o triângulo, 

foram apresentados inscritos e circunscritos em uma circunferência. 

78. Área dos Polígonos – retoma as áreas dos polígonos triângulo, quadrado e 

retângulo. Relembra que a área de polígonos regulares diferentes desses, 

pode ser calculada por meio da divisão da mesma em figura conhecidas, como 

triângulos, para então calcular a área de cada uma e depois somá-las. A área 

do círculo tem uma fórmula particular que é π .r2, ou seja, aproximadamente 

3,14 multiplicado pela medida do raio ao quadrado. 

 Assim encerram-se os fascículos e as teleaulas, sem nenhuma indicação 

de futuros estudos ou continuação desta série. Neste momento o aluno deve se 

preparar para uma prova que era marcada pela Secretaria da Educação, se 

aprovado teria seu diploma do Ensino Secundário, ou ainda, do ginásio. 

C 

B 

A 
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 Após este Curso de Madureza que fora ao ar no ano de 1971, outros 

foram realizados, denominados de Telescola, como os Relatórios da 

Assessoria de Ensino da TV Cultura anunciam. Sempre com a parceria da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e do Município. Em 1973, 

eram cinquenta classes com receptores de televisão para alunos de diferentes 

níveis socioeconômicos. Em 1974, este número de telepostos passou para 

cento e vinte e um, com um total de três mil e duzentos e dezoito alunos. 

 Este Relatório divulga que foi realizada uma pesquisa com uma amostra 

de 2268 alunos que frequentavam os telepostos, dos quais, 55,52% possuem 

idade de 17 a 25 anos; 30,25%, de 26 a 35 anos; 11,46% têm entre 36 a 45 

anos; e 2,77% apresentam mais de 45 anos de idade. Dentre eles, 59,84% 

frequentam os telespostos por ter a ajuda dos monitores e 7,19% preferem sair 

de suas casas e assistir as aulas no posto de auxílio, pois afirmam que o 

movimento nas mesmas atrapalha os estudos. 

 

Reflexões Epistemológicas 

 

 Como se delimitou a finalidade desta pesquisa em estudar as concepções 

do telecurso de Madureza, entender como esta escola pela televisão pode se 

configurar, buscando relações com o Movimento da Matemática Moderna no 

Brasil, não se aprofundou nas reflexões epistemológicas sobre os conteúdos 

deste curso. Para tanto, como denominações diversas e excêntricas surgiram 

ao longo da apreciação dos fascículos, considera-se importante o estudo da 

construção destes conhecimentos e dos obstáculos epistemológicos e/ou 

didáticos que talvez pudessem ter se instalado nos alunos, bem como as 

consequências destes fatos. 

 Dessa forma, far-se-á uma breve reflexão epistemológica sobre as quatro 

operações fundamentais e o tema proporcionalidade. 
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 O tipo de abordagem sobre os números naturais e números racionais vem 

corroborar com Silva (2005) que, segundo ela os números fracionários, 

geralmente, são apresentados às crianças, a partir da associação de alguma 

ilustração com o número fracionário em questão, a partir da concepção 

parte/todo e tudo leva a crer que muitos professores das séries iniciais 

reduzem tal estudo a esse único aspecto, impedindo a percepção de situações 

que envolvam outras concepções, como medida, quociente, razão e operador. 

 Uma breve análise sobre as consequências epistemológicas em relação 

ao significado que os alunos puderam construir a respeito das operações 

fundamentais, está relacionada com o campo conceitual das estruturas 

aditivas, que envolve um  

[...] conjunto das situações, cujo tratamento implica uma ou 
várias adições ou subtrações ou uma combinação destas 
operações, e também como o conjunto dos conceitos, 
teoremas e representações simbólicas que permitem analisar 
tais situações como tarefas matemáticas (VERGNAUD, 1990, 
p. 9),  

enquanto que o campo conceitual das estruturas multiplicativas traz no seu 

bojo situações que necessitam da multiplicação, da divisão ou da combinação 

entre elas.  

Hoje, o ensino da proporcionalidade não se reduz mais a simples técnicas 

de cálculo. Passou-se a outra concepção do ensino da proporcionalidade, 

menos centrada no algoritmo de resolução (como, por exemplo, a regra de 

três), mas mais centrada na percepção de uma relação específica entre duas 

grandezas, a estrutura dos problemas e a descrição que permite fazer dela um 

modelo das proporções. 

A Simples aprendizagem mecânica da regra de três e de todas as regras 

que decorrem não é suficiente para dar um verdadeiro conhecimento da 

proporcionalidade, ou seja, uma boa representação do conceito subjacente a 

todos os problemas, todos os métodos de resolução e todas as propriedades 

matemáticas que compõem esta aprendizagem específica que se designa 

doravante sob o termo de proporcionalidade (Boisnard et al, 1995). 
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A ideia de situação de proporcionalidade torna-se central. Interessa a 

maneira como o aluno trata este tipo de situação bem como a maneira como 

ele os representa e os diferencia das situações que não são da competência da 

proporcionalidade. Interroga-se igualmente sobre as linguagens e os modelos 

matemáticos melhor adaptados a cada nível de resolução (Boisnard et al, 

1995). 

A proporcionalidade pode ser encarada em três quadros diferentes, que 

podem frequentemente ser postos em relação: o quadro das grandezas, o 

quadro numérico (se interessa unicamente às relações entre números) e o 

quadro gráfico (que representa a relação entre as grandezas ou entre os 

números num sistema de eixos graduados). 

No âmbito das grandezas, a proporcionalidade pode ser destacada de 

várias maneiras diferentes que dependem nomeadamente dos contextos 

utilizados:  

• em certos casos, a proporcionalidade tem um caráter arbitrário (por 

exemplo, o peso pode ser decidido como ou não proporcional à 

massa);  

• em outros casos, o reconhecimento de uma relação de 

proporcionalidade entre grandezas aumenta de uma experimentação 

(em física por exemplo, para uma velocidade constante dada de um 

móvel, o espaço percorrido é proporcional ao tempo);  

•  no contexto da geometria e a medida, o realce da proporcionalidade 

aumenta de uma prova formal (demonstração), que está ou não ao 

alcance dos alunos (como o teorema Thales, por exemplo, cuja 

demonstração é abordada apenas no 8ª ano do Ensino Fundamental 

II). 

É importante que os alunos sejam confrontados com situações que 

envolvem essas diferentes categorias, em contextos variados, nomeadamente 

explorando situações emprestadas a outras disciplinas ou questões de 

sociedade. Como a ramificação de seus conceitos no estudo de função, nas 
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mudanças de unidades de medida, nas porcentagens, no cálculo de volumes, 

etc. segundo Baldy (et al, 2007, p. 74). A resolução de problemas utilizando a 

proporcionalidade se inicia pela tradução do mesmo, em seguida pelo cálculo 

algébrico e, também, pela diferença entre grandeza e unidade. Estes autores 

afirmam que os alunos nem sempre conhecem todos os passos do cálculo 

algébrico, ou ainda, fazem uso indevido das ferramentas matemática, o que 

dificulta na solução de questões que envolvem a proporção, como outros temas 

matemáticos. 

 

Linguagem utilizada nas Teleaulas e nos Fascículos 

 

Nas teleaulas e nos fascículos o que prevalecia eram as cores. Em todo o 

tempo, todos ou a maioria dos objetos estavam muito coloridos, mesmo as 

expressões, quando, aparentemente, não tinham a necessidade de usar 

tonalidades, existiam em momentos distintos.  

Esses recursos possivelmente eram uma solução para atrair a atenção do 

telespectador e do leitor, situação que a autora parecia almejar. Ao mesmo 

tempo, talvez tivesse como intenção não fazer uma matemática formal, como 

existia em livros nas décadas anteriores e/ou fazer semelhante ao que os 

autores da década de setenta estavam realizando em seus livros, como os do 

professor Sangiorgi, que utilizava muitos tons e desenhos para conquistar o 

leitor. 

Tanto que exemplos diversos, imitando o dia a dia foram trazidos nestas 

aulas, bem como nos fascículos, com inclusão de imagens coloridas como 

trens, pessoas, seleção de futebol, feira, automóveis, etc. A diferença dessas 

figuras nos dois ambientes de estudo, é que nas teleaulas estas apareciam em 

meio às falas do apresentador e/ou em diversos momentos do programa.  
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Além dessas representações, nos telecursos também eram transmitidos 

filmes de pequenas durações, aproximadamente de um a três minutos. 

Representando jogos de futebol, compras em uma loja, etc. Demonstrando 

outra diferença entre o telecurso e os fascículos, tal como a relevância de cada 

um. 

Esses filmes de curto tempo e as imagens produziam vida ao telecurso. O 

que poderia ser uma das formas de seduzir os telespectadores, de mantê-lo 

interessado em assistir e, até mesmo, em aprender aqueles conteúdos. Visto 

que os exemplos não eram repetitivos, apesar das aulas seguirem um mesmo 

ritmo, cada uma tinha a sua particularidade e não era só o tema, mas a forma 

das explicações.  Uma dessas características é a participação de diversos 

atores nos programas, auxiliando o apresentador nas explicações. 

Outra maneira da autora e/ou os produtores do programa manter a 

atenção dos alunos foi aproveitar o recurso do cigarro, que naquela época era 

muito utilizado. Diversos indivíduos fumavam por uma questão mais social do 

que viciante, era elegante. Ainda não havia conhecimento aprofundado sobre 

as consequências dessa droga no organismo. E o apresentador, Carlos Zara, 

apareceu em distintos programas fumando, o que poderia demonstrar a 

contemporaneidade daquele momento. Imagens como estas não apareceram 

nos materiais escritos. Na teleaula de número 9, sobre múltiplos e divisores, 

um ator aparece no início da mesma fumando. E ao longo dela faz o seguinte 

comentário “já fumei 3 maços de cigarros”. O Zara, toma esta frase para 

exemplificar os números múltiplos, fazendo uso, também, da palavra “triplo 

múltiplo de 3”, que segundo ele é muito usada por pessoas que fazem jogos 

em loterias. 

Além do cigarro, em outra teleaula, o apresentador utiliza uma arma de 

brinquedo e o desenho de canhão como instrumentos para explicar a lição 65, 

sobre ângulos. Esta termina com o Zara e o ator Aquilini apreciando a arma, 

tentando ver os devidos ângulos que ela faz. O que não aparece nos fascículos 



149 

 

 

 

escritos, e sim uma tesoura, uma escada próxima de uma parede, uma pinça, 

relógios, transferidos e diversos seguimentos de reta para explicar os ângulos. 

Situação um tanto quanto excessiva, uma vez que no material escrito 

essas imagens não aparecem, mesmo porque existem outros métodos para 

elucidar os mesmos conteúdos. 

Nesse momento, parece conflituoso o uso do cigarro e da arma em cena, 

uma vez que atores mirins também participavam de alguns programas. O que 

vai de encontro com o propósito do ensino secundário, que é formar 

adolescentes, dando-lhes cultura geral, consciências patriótica e humanística. 

Embora o Curso de Madureza tivesse como foco o ensino de jovens e adultos, 

como a Secretaria do Estado da Educação poderia cumprir estas propostas, 

com um adulto fumando em cena? Quais os valores da sociedade naquele 

momento? Questões estas que não serão focalizadas nesta pesquisa, para não 

esquivar do objetivo da mesma, no entanto, podem ser úteis para outros 

estudos. 

No entanto, há de se levar em consideração que este ato de um 

professor, educador e/ou apresentador fumar em um programa educativo, 

atualmente seria avaliado como uma ofensa gravíssima a qualquer pessoa ou 

estabelecimento de ensino. 

A continuidade dos estudos das teleaulas e dos textos dos fascículos 

indicou que as falas do apresentador estavam norteadas nos materiais escritos, 

como suposto anteriormente. Inclusive os exemplos numéricos e as figuras 

eram os mesmos, com a diferença que a televisão possui recursos que 

facilitam a explanação dos objetos, apresentando-os por partes, seja com os 

números, desenhos e ou pequenos filmes. 

Um dos recursos aplicados para as demonstrações de sentenças ou 

equações matemática nas teleaulas era apresentar o conteúdo escrito em uma 

lousa, partes por partes, ou ainda, linha por linha. E no fim da escrita, 

proporcionar ao telealuno toda a situação, por exemplo.  
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Outra utilização destas formas, era a inserção de valores, imagens ou os 

conteúdos de um diagrama de Venn, demonstrando conjuntos, durante as falas 

do apresentador. O que pode demonstrar uma tentativa de intercâmbio do 

apresentador-professor com o receptor-aluno. Isto devido ao uso de táticas 

diferenciadas das empregadas nas aulas tradicionais, o que vai ao encontro 

dos relatos de Carneiro (2003, p. 97). 

Durante as análises do telecurso e dos fascículos, percebeu-se a 

alteração da ordem de filmagem e, talvez, da reprodução na televisão, das 

aulas 25: Razões e Proporções: Regra de Três, e 26: Razões e Proporções: 

Grandezas Proporcionais. Esta circunstância foi constatada, uma vez que a 

cada teleaula o apresentador expunha o tema da seguinte. Dessa forma, de 

acordo com a aula vinte e quatro a próxima deveria ser Grandezas 

Proporcionais, gravada em 14/10/1970, e em seguida a aula sobre Regra de 

Três, sem data da filmagem. 

Como esta foi a única diferença na ordem das teleaulas e dos fascículos, 

supõe-se que houve um engano nas filmagens ou nas impressões dos 

fascículos, ou ainda, uma possível adaptação das teleaulas em relação aos 

fascículos, seguindo assim as Sugestões para um Roteiro de Programa para a 

cadeira de Matemática (1965) que consta no anexo III, com a indicação de que 

a regra de três seja ministrada após o ensino das grandezas proporcionais. 

Ao assistir as teleaulas os telespectadores tinham a possibilidade de ouvir 

e ver alguém explicando os conteúdos, com diversos exemplos escritos passo 

a passo, imagens e pequenos filmes. Os alunos que optavam por não assistir 

ao telecurso, ou que por motivos distintos não conseguiam ver uma ou mais 

aulas, tinham que ler e estudar sozinhos. 

Em um desses esclarecimentos o apresentador, antes de iniciar a aula de 

número 39, sobre o conjunto dos números reais, afirma que até a lição 38 o 

conteúdo era do 1º ano e 2º ano ginasial e que, a partir deste ponto, começa a 

ministrar os tópicos do 3º ano ginasial, separação que não apareceu 

anteriormente e que os fascículos não fazem. 
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Outros materiais que poderiam auxiliar nos estudos dos alunos eram os 

livros didáticos, que tiveram uma explosão de publicações na década de 

setenta. Esta quantidade de volumes publicados foi causada, conforme relata 

Sangiorgi, pela “liberdade da elaboração de programa e de currículo, de Estado 

para Estado, de cidade para cidade, de escola para escola, ensejou a maior 

produção de livros didáticos de Matemática” (1979, p. 3). O que gerou “muita 

matemática moderna escrita indevidamente”, que está contemplada nos livros 

didáticos da época,  

[...] muitos dos quais se limitam a transplantar, pura e 
simplesmente, tópicos de livros estrangeiros baseados em 
programas ambiciosos que nem em seus países de origem 
foram aprovados. Num aparente paradoxo, diante de tão alta 
Matemática, tão baixo nível de formação começou a ser 
constatado. 

 Dessa forma, como analisar os conteúdos do curso de Madureza? Pelos 

métodos de ensino, bem como os exercícios e exemplos, comparando-os com 

estes livros? 

 Contudo, analisar-se-á apenas se os tópicos abordados no curso de 

Madureza possivelmente tiveram influências do Movimento da Matemática 

Moderna. Bem como seus conteúdos e a nova prática de ensino. Portanto, fez-

se um breve levantamento sobre os assuntos do livro do professor Osvaldo 

Sangiorgi, intitulado Matemática Curso Moderno para os ginásios – 2º volume, 

de 1968. Este livro é especifico para a 6ª série ginasial, ou ainda 2º ciclo do 

Ensino Secundário. Uma vez que o professor Sangiorgi e integrantes do GEEM 

ministraram aulas nos primeiros cursos de Madureza. 

 O intuito é verificar se os temas que o Curso de Madureza trabalhou, têm 

relações com a sequência que o professor Sangiorgi optou por trabalhar em 

seu livro Matemática Para Cursos de Primeiro Grau (volume correspondente à 

2ª série do antigo curso ginasial), impresso no ano de 1972, que estava de 

acordo com a nova Lei 5.692/1971, de Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 

2º Graus. Ou seja, mais colorido e com diversos desenhos informativos que 

possivelmente eram recursos para algumas explicações. 
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 No entanto, não serão realizadas alusões à configuração destes teores, 

tão pouco exemplos utilizados, apenas aos tópicos referentes à 6ª série 

ginasial, por isto, apresenta-se o sumário do livro Curso Moderno para o 

Ginásio a seguir: 

Figura 19: Sumário do livro Programa para um Curso Moderno de 
Matemática, de Osvaldo Sangiorgi 
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 As aulas vinte a trinta e oito do Curso de Madureza, seguem praticamente 

a mesma sequência de matérias estudadas nesse livro do professor Osvaldo 

Sangiorgi. Mais do que isto, ao que parece tanto esse curso, quanto o 

professor Sangiorgi, adotam as Sugestões para um Roteiro de Programa para 

a Cadeira de Matemática, do Departamento de Educação de São Paulo. Dessa 

forma, a configuração deste curso pode ter como base, também, o Programa 

dos Assuntos Mínimos21 que o GEEM sugeriu em 1962.  

 Ou ainda, parece que a proposta das Sugestões publicadas em 1965 é 

uma nova formulação desses Assuntos recomendados três anos antes, uma 

vez que diversos membros do GEEM fizeram parte de ambos, sendo o 

professor Sangiorgi o intermediador principal que, talvez, estive usando estes 

instrumentos como veículos para disseminação da Matemática Moderna.  

 Sendo assim, analisar-se-á possíveis paridades do Curso de Madureza 

com os Assuntos Mínimos no capítulo subsequente. 

  

 

 

 

 

 

                                                           

 

21 Ver anexo II. 



 

 

CAPÍTULO V 

 

DA PROPOSTA CURRICULAR ELABORADA PELO GRUPO DE 

ESTUDOS DO ENSINO DA MATEMÁTICA – GEEM A SALA DE 

AULA DO ENSINO SECUNDÁRIO: Curso de Madureza 

 

A proposta deste capítulo é comparar os tópicos do Curso de Madureza 

de Matemática com a proposta do GEEM – Grupo de Estudos do Ensino da 

Matemática – para a ementa do Ensino Ginasial “Assuntos Mínimos para um 

Moderno Programa de Matemática para o Ginásio”. Com a intenção de analisar 

as possíveis relações ou influências do Movimento da Matemática Moderna na 

constituição deste curso.  

Uma vez que o nome do Grupo e dos integrantes do mesmo não aparece 

nos fascículos, nem nos telecursos, as relações que realizadas, neste 

momento, competem apenas aos temas, e não aos conteúdos. A proposta dos 

Assuntos Mínimos trata de tópicos a serem ensinados no Ensino Secundário e 

não faz alusões aos detalhes que deveriam ser lecionados. Essa proposta foi 

apresentada no IV Congresso Brasileiro de Educação Matemática, em Belém, 

no ano de 1962. 
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Possíveis Influências da Matemática Moderna na Concepção do 

Curso de Madureza 

 

Os professores integrantes do GEEM Osvaldo Sangiorgi e Manhúcia 

Perelberg Liberman participaram da elaboração dos cursos de Admissão e de 

Madureza; e o professor Manoel Jairo Bezerra do Curso João da Silva, como 

abordado anteriormente.  

Além disso, e atingindo um público bastante grande, o professor Bezerra 

foi um dos precursores no rádio, iniciando sua jornada na Rádio MEC, em 

1956, como relata Maciel (2009, p. 34). Nesta aula de matemática, teve a 

oportunidade de incluir, também, a história da matemática. Neste período, 

ainda, ministrou um curso de orientação para professores do ensino médio. Na 

televisão, o professor Bezerra ministrou outro curso para docentes na 

Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa. 

 Essas presenças nestes telecursos demonstram sinais das ideias do 

Movimento da Matemática Moderna nos mesmos. O que corrobora com a 

afirmação de que o MMM tenha perpetrado o currículo oficial da disciplina de 

matemática do Ensino Secundário naquele período. Uma vez que o curso de 

Madureza era regulamentado pela Secretaria de Estado dos Negócios da 

Educação, em parceria com o MEC, que emitia diplomas as pessoas que 

tivessem feito a prova após acompanhar este curso pela televisão. 

Além do mais, esses docentes também ministravam cursos presenciais 

em diversas instituições de ensino em todo o Brasil, levando as opiniões do 

GEEM e da Matemática Moderna sobre os novos métodos de ensino para os 

professores secundários transmitirem esses conhecimentos em suas escolas.  

Esses professores não possuíam características de ator, mas souberam 

utilizar o que praticavam nas salas de aula tradicionais, nas transmissões 

destes cursos, tanto que os mesmos tiveram vários capítulos e grande 
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audiência, em específico o curso de Madureza.  Devido a, possivelmente, 

liberdade que eles tinham ao ministrar essas aulas, praticando, na televisão 

e/ou no rádio, a docência semelhante à tradicional das escolas públicas, onde 

já militavam.  

Por meio dessas características, de certa forma, tinham livre-arbítrio para 

expor suas ideias, opiniões ou ainda, os conceitos do GEEM, o que deixa 

rastros sobre a influência do MMM no Curso de Madureza, pois o professor 

Sangiorgi fora o presidente do Grupo e disseminador deste Movimento no 

Brasil. Ainda conjecturar-se-á a sua possível participação na elaboração dos 

fascículos, uma vez que eram muito coloridos e cheios de exemplos que 

imitava o cotidiano, como professor Sangiorgi perpetrava em seus livros da 

época. 

Além do que, esse professor já tinha ministrado aulas no telecurso de 

Admissão, e para conquistarem esta posição, a professora Marília Antunes 

Alves declarou que os professores eram “selecionados por meio de um 

recrutamento entre aqueles tidos, por classificação em concursos, etc., como 

os melhores do ensino oficial”. Entretanto, antes de passarem por provas que 

eram previamente determinadas, não poderiam dar aulas na televisão, por isso 

que para ser docente desses telecursos era necessário mais que “preparação 

pedagógica” (CANAL 2 AMPLIARÁ AS SUAS ATIVIDADES: MANTERÁ 

VÁRIOS CURSOS PELA TELEVISÃO, Diário de S. Paulo, 01/08/1963). 

O artigo: TV Escolar já Realiza muito, mas ainda precisa de ajuda, Diário 

Popular, 17/04/1965, afirma que a “introdução do estudo da Matemática 

Moderna em São Paulo encontrou naquele programa veículo de acentuada 

penetração popular”. Além de intitular a disciplina do professor Sangiorgi como 

Matemática Moderna, deixando um rastro muito evidente das influências do 

MMM no mesmo. 

Devido a estes fatos, os tópicos do Curso de Madureza serão apreciados 

por meio das possíveis relações com os do programa de Assuntos Mínimos 
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para o Ensino Secundário, realizado pelo GEEM, buscar-se-á possíveis 

similaridades entre eles. 

 

Fascículos – Curso de Madureza X Assuntos Mínimos – GEEM 

 

O primeiro tópico dos Assuntos Mínimos “Números inteiros; operações 

fundamentais; propriedades; Sistema de numeração”. Nesse tema, o GEEM 

sugere que a ideia de conjunto deveria ser a dominante, está descrito nos 

quatro primeiros itens do Curso Preparatório: 1. Conjuntos: Conceito; 2. 

Conjuntos - Operações: Operações entre conjuntos; 3. Números Naturais: 

Número Natural; 4. Números Naturais: Sistema de Numeração; com exemplos 

diversos, ilustrações de ferramentas, carros, pessoas, frutas, objetos 

trigonométricos como triângulo e círculos, entre outros, utensílios domésticos, 

roupas, flores e conjunto de vogais, tanto no diagrama de Venn, quanto entre 

chaves ( { } ). 

O Sistema de numeração é dado em várias bases, dez, dois, cinco, entre 

outras, representadas por pequenos círculos como elementos, lembrando, 

como sugere o GEEM, outras bases de numerações acima das unidades 

simples, que é de um a dez, dando como exemplo nos círculos do onze ao 

vinte, mas também representam os números em diversas unidades. 

A linguagem de conjuntos e operações entre conjuntos também são 

utilizados no ensino da adição e subtração e multiplicação e divisão, quinto e 

sexto tópicos dos fascículos, como o Grupo de Estudos do Ensino da 

Matemática indica. 

O primeiro capítulo do fascículo que não possui nenhuma ilustração é o 

nono, com o conceito de Múltiplos e Divisores, que considera o múltiplo de um 

número natural como “o produto desse número por qualquer outro número 

natural” (Fascículo, p.33), e o divisor de um número é dado como “todo número 
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que o divide exatamente” (Fascículo, p.35). Esses conceitos são trabalhados 

por meio de exemplos numéricos, até a definição do número primo que é 

considerado aquele que possui “apenas dois divisores” (Fascículo, p. 35), e 

aquele que possui mais de dois divisores são considerados números 

compostos. O conceito de número primo se amplia no décimo fascículo 

intitulado “Maior Divisor Comum e Menor Múltiplo Comum”, quando o autor 

após a explicação de número divisível, expõe que “se o maior divisor comum 

de dois números for um (1), esses números são chamados primos entre si” 

(Fascículo, p. 39). 

Nos Assuntos Mínimos e no sétimo item do Curso Preparatório a 

radiciação é indicada e mostrada como sendo a operação inversa da 

potenciação, verificando a validade ou não das propriedades de potenciação e 

das raízes. 

O fascículo possui um espaço reservado a problemas de aplicação do 

que foi dado até momento, no item oito, no que parece ser uma atenção para 

com o aluno, uma vez que muita matéria tem sido ensinada e até o momento 

nenhuma revisão. 

Os números racionais, a noção de fração, suas propriedades e operações 

são os tópicos onze e doze do Curso Preparatório. A primeira alusão a fração é 

dada por meio de desenhos de retângulos divididos e coloridos somente as 

partes representativas ao numerador, denominado pelo autor como sendo “o 

número que fica em cima do traço” (Fascículo, p. 41) da fração. Na explicação 

das operações entre as frações são enfatizadas as propriedades estruturais: 

comutativa, elemento neutro, associativa e elemento inverso, como indicam os 

Assuntos Mínimos. O fascículo seguinte trás problemas de aplicação, propondo 

“algumas técnicas usadas na resolução de problemas com números 

fracionários”, indicando a importância do significado de “unidade, singular e 

plural em Matemática” (Fascículo, p. 49). O autor faz uso da régua e de 

problemas com o uso de dinheiro para ensinar tal conteúdo. 
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O fascículo quatorze estuda os números decimais como sendo uma nova 

representação dos números racionais, abrangendo a sugestão do GEEM para 

o ensino deste tópico. 

O item seis dos Assuntos Mínimos indica a revisão e o estudo do que o 

Curso Preparatório denomina de Sistema Legal de Medidas: Medidas de 

Comprimento; Medidas de Superfície e Volume; Figuras Geométricas Planas; 

Área das Figuras Planas e Sólidos Geométricos, Volume; e descreve nos 

fascículos dezesseis a dezenove. E pela primeira vez aparece nos Assuntos 

Mínimos um termo já recorrente nos fascículos que é “Problema de Aplicação”, 

expondo mais uma das semelhanças entre as duas propostas. 

As aplicações principais do conteúdo “Razões e Proporções”, como 

discriminam o item sete da proposta do GEEM são distribuídas nos fascículos 

de vinte a vinte e sete, como Razões e Proporções, Conceito e Propriedades; 

Médias; Transformações de uma Proporção; Porcentagem; Números 

Proporcionais; Regra de Três; Grandezas Proporcionais; Juro Simples. 

O Curso Preparatório apresenta a continuação do estudo dos números 

racionais nos fascículos de vinte e oito a trinta e um, como Números Racionais 

e Relativos, com os subtópicos Números Inteiros Relativos; Números Inteiros: 

Adição e Subtração; Números Inteiros Operações; Operações e Propriedades 

Estruturais; ressaltando a permanência das propriedades desses números 

introduzidas anteriormente, bem como o uso das frações para explicar esses 

itens, como sugere os Assuntos Mínimos. 

O Cálculo Algébrico é descrito nos fascículos de trinta e dois a trinta e 

oito, abrangendo as Sentenças e Expressões; Equações do Primeiro Grau [I]; 

Inequações do Primeiro Grau; Variável sujeita a duas condições; Problemas de 

Aplicação; Sistemas do primeiro grau a duas variáveis; Problemas com duas 

variáveis; seguindo os passos que o GEEM descreve em sua proposta, como 

sendo a introdução para as equações polinomiais que seguem nos capítulos 

sobre números reais. 
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Os números trinta e nove a cinquenta e um discutem operações com os 

números reais, iniciando pelo conceito do número real e seguindo com 

Expressões Literais; Adição e Subtração de Expressões Literais; Multiplicação 

e Divisão de Expressões; Produtos Notáveis; Fatoração Algébrica; M.D.C. e 

M.M.C. de Expressões Literais; Frações Algébricas - Técnicas Operatórias; 

Equações e Inequações Fracionárias; Polinômios; Operações com Polinômios; 

Radicais; Operações com Radicais; que são temas sugeridos pelos Assuntos 

Mínimos. Tais conteúdos discorrem conforme os lembretes que o GEEM coloca 

em sua proposta. 

A equação de segundo grau é discutida a partir do fascículo cinquenta e 

dois até o cinquenta e oito, seguindo os tópicos Equações do Segundo Grau; 

Equações Incompletas do Segundo Grau; Discussão de uma Equação do 

Segundo Grau; Relações entre Coeficientes e Raízes de uma Equação do 

Segundo Grau; Equações Biquadradas e Irracionais; Sistemas do Segundo 

Grau; Problemas do Segundo Grau, abrangendo situações postas pelos 

Assuntos Mínimos. No entanto, fala-se sobre raízes de equações de segundo 

grau, mas sem o significado geométrico (gráfico). 

O conceito e o uso de função aparecem depois do ensino das equações 

de primeiro e de segundo graus, no fascículo cinquenta e nove, como 

correspondência no diagrama de Venn, descrevendo o domínio e a imagem, e 

depois como aplicação uma função de primeiro grau e fazendo um pouco mais 

do que é sugerido pelo GEEM, como o estudo da função de segundo grau, 

embora seja dado apenas um exemplo. 

Para finalizar a parte aritmética e algébrica o curso apresenta dois 

fascículos de recapitulação que são os números sessenta e sessenta e um, 

relembrando tudo o que foi estudado sobre equações, em especial as técnicas 

de resolução das mesmas. 

A parte da Geometria que está descrita nos Assuntos Mínimos é iniciada 

com a História da Geometria, tendo como exemplos as arquiteturas egípcias, o 

deslocamento de um barco, a distância entre astros, construções civis, 
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lançamento de foguete, entre outros. Seguindo este estudo com os seus 

elementos principais como Pontos e Curvas, Segmento e Ângulos. 

O estudo do triângulo, do quadrilátero e da circunferência é realizado nos 

capítulos sobre Geometria, de sessenta e seis a setenta e um, com os tópicos 

Triângulos; Congruência de Triângulos; Relação entre lados e ângulos de um 

triângulo; Quadriláteros; Propriedades dos Quadriláteros; Circunferência; 

utilizando diversos exemplos, incluindo os elementos principais da Geometria, 

descritos no parágrafo anterior, como base para apresentá-los. No entanto, não 

é utilizado o conceito de perpendicularismo e paralelismo para estudar os 

quadriláteros, bem como é indicado pelos Assuntos Mínimos. 

Os segmentos e suas propriedades são estudados nos fascículos setenta 

e dois a setenta e seis, bem como as relações trigonométricas: seno, cosseno, 

tangente de um ângulo como indicam os Assuntos Mínimos. 

As relações métricas nos polígonos regulares e nos círculos são 

estudadas nos últimos fascículos, setenta e sete e setenta e oito, ressaltando a 

noção do número π , como o GEEM sugere. 

Os conteúdos do Curso Preparatório da TV Cultura se assemelham com 

os do GEEM, no que condiz com os tópicos e sugestões de ementa e de 

alguns processos de ensino. O que pode indicar que a proposta do Grupo de 

Estudos, ou até mesmo integrantes do Grupo e/ou o professor Osvaldo 

Sangiorgi, possivelmente participaram da preparação deste Curso transmitido 

pela televisão. Ou ainda, que a autora, a professora Maria Lúcia Smith tenha se 

baseado nestes tópicos para compor o programa. No entanto, como o 

professor Sangiorgi participou dos primeiros cursos de Madureza, a professora 

Smith e ele possam ter feito uma parceria na concepção deste curso. Contudo, 

estas são apenas hipóteses, pois não aparece nenhum nome nas teleaulas e 

nos fascículos que não seja da autora dos mesmos. 

Apesar desta situação, como já ponderado, a professora Smith pode ter 

se orientado pelas Sugestões para um Roteiro de Programa para a Cadeira de 
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Matemática, do Departamento de Educação de São Paulo, do ano de 1965. O 

professor Sangiorgi participou da comissão de elaboração desse programa 

como secretário, ou seja, ao menos indiretamente, ele teve a sua devida 

participação na concepção dos conteúdos do Curso de Madureza de 

matemática. 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No início do século XX a educação das crianças, jovens e adultos era 

muito precária, a quantidade de professores especializados e estabelecimentos 

oficiais de ensino para atender a toda população brasileira era muito escassa. 

Com a Lei 4.024/1961 o ensino básico se tornou obrigatório e, com a 

intenção de que todas as crianças e adolescentes tivessem acesso ao mesmo. 

O ensino primário atendia as crianças até dez anos de idade. Para seguir com 

os estudos e cursar o 1º ciclo do ensino secundário, ou ainda, o ginásio, estas 

tinham que realizar um exame denominado madureza. 

Após um determinado período de existência desta prova, os resultados de 

uma pesquisa apontaram que poucas crianças continuavam os estudos, pois 

eram reprovadas na mesma. Intencionado a mudar esta realidade, o governo 

estimulou a preparação de um cursinho para auxiliar essas crianças nos 

estudos. A Secretaria dos Negócios da Educação do Estado de São Paulo 

elaborou o Curso de Admissão voltado ao ensino de matérias que eram 

exigidas neste teste. Para atingir um público amplo, este curso foi televisionado 

pela emissora TV Cultura, sob a coordenação da professora Marília Antunes 

Alves, formada em história. 

O professor Osvaldo Sangiorgi participou como docente nesse curso, 

sendo substituido, depois de um período, pela professora Manhúcia Liberman. 

Ambos eram participantes do Grupo de Estudos do Ensino da Matemática – 

GEEM – que estimulava e divulgava a Matemática Moderna no Brasil. Logo 

encontraram nesse veículo um meio popular para disseminar as novas ideias 

dessa matemática para o Brasil.  

Esse curso teve grande repercussão, visto que o número de crianças, a 

prosseguirem os estudos tinha aumentado naquela época. Com isto o Governo 
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do Estado de São Paulo elaborou a Lei 9849/1967 para impulssionar o ensino 

pela televisão, o que poderia também solucionar parcialmente ou minizar a falta 

de docentes e escolas, por isso tornou obrigatório o curso de admissão e um 

novo curso, o de Madureza. Este representava o curso supletivo, que tinha 

como objetivo educar jovens e adultos que não tinham se formado em tempo 

equivalentes a suas idades. Desta forma, contemplava as disciplinas de 

português, matemática, história, geografia, ciências físicas e biológicas e 

educação moral e cívica. 

A preparação e a prática deste telecurso é um acontecimento que se 

tornou fonte principal para esta pesquisa, pois, como sugeriu Prost (2008), 

suscitou questões que levaram à busca de outros eventos. Dessa forma, 

buscou-se verificar nesse curso a sua audiência, amplitude, importância para a 

escola ou tele-escola e para a formação do aluno. Esse estudo compreendeu 

as décadas de 1960 e 1970, período de efetivação desse curso no Estado de 

São Paulo, local de elaboração e realização do mesmo, embora tenha sido 

transmitido para outros pontos, conforme o alcance do sinal da emissora de 

televisão responsável pelo meio de comunicação, TV Cultura. Uma relação 

destes locais encontra-se no anexo I ao final deste trabalho. 

Para tanto, este estudo foi balizado em documentos que referenciam 

estes tempos, como artigos de jornais, dissertações e teses, textos e uma 

entrevista com o Senhor Antônio sobre o Curso de Madureza. Estes foram 

considerados monumentos, ou ainda, analisados e comparados verificando as 

informações, para não apenas descrever o que neles contém, mas refletir 

sobre os conteúdos, como recomendou Le Goff (1992). Para analisar 

historicamente o Curso de Madureza, Geertz (1989) afirma que não existe uma 

teoria geral das culturas, por isto que foi necessário contextualizar a cultura a 

respeito da teleducação daquela época, tal como as concepções de 

teleprofessor e de telealuno. 

O primeiro curso de Madureza Ginasial foi televisionado em 1966 pela TV 

Cultura, com incentivo da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação – 
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setor de Televisão Escolar de São Paulo – em convênio com o Ministério da 

Educação e Cultura – MEC – por meio de sua Diretoria do Ensino Secundário, 

com a participação da Inspetoria Seccional de São Paulo. 

Esse curso, novamente, foi coordenado pela professora Marília Antunes 

Alves, que nesta época era responsável pela TV Escolar, do Serviço de 

Educação e Formação pelo Rádio e Televisão – SEFORT – da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, o que demonstra a grande parceria desta 

com a parte governamental.  

Esta posição profissional permitiu que esta docente declarasse aos 

jornais que, os recursos para realizar as teleaulas, configuravam-se 

insuficientes para aprimorá-las, demonstrando uma preocupação com as 

técnicas e/ou metodologias de ensino. 

O curso de Madureza realizado, na década de 1970, teve uma nova 

configuração, com atores, uma equipe especializada para filmagens, cenários 

coloridos e fez uso de diversos recursos que a televisão possuía naquela 

época. A intenção era atingir públicos de diferentes locais e suprir distintas 

necessidades, que pode ter sido uma das táticas governamentais para oferecer 

diplomas a alunos que não tinham acesso a escolas, conforme a interpretação 

das concepções de Certeau (2005). 

Embora o nome da professora Marília não apareça nessas teleaulas e 

nos materiais escritos, a sua participação, ao menos indireta, é irrevogável, 

pela própria trajetória destes cursos.  

A elaboração dos conteúdos dessas aulas foi realizada por uma equipe 

de professores especialistas. 

A disciplina de matemática, que é o foco desta pesquisa, teve seu 

conteúdo escrito pela professora Maria Lúcia Smith, bem como o material de 

apoio com exercícios para os alunos. Estes fascículos consentiram aos 

discentes uma determinada autonomia nos estudos, uma vez que 

representavam a base do roteiro da aula televisionada. Estudar estes 
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monumentos, bem como a metodologia e regras estabelecidas nesse curso, foi 

perpetrado pelas indagações de Chervel (1990), uma vez que a disciplina 

escolar não se constitui apenas pela reprodução das normatizações, mas, 

sobretudo pela prática na sala de aula, neste caso na televisão, ou ainda, pela 

evolução do ensino nesta modalidade. 

Em 1965, foram publicadas no Diário Oficial, as Sugestões para um 

Roteiro de Programa para a Cadeira de Matemática, que delimitava o que 

deveria ser ensinado no Ensino Secundário e Normal. 

A professora Smith pode ter se baseado neste roteiro para elaborar os 

itens que foram ministrados na disciplina de Matemática no Curso de 

Madureza. Apesar de se tratar de um curso diferenciado, ou ainda, um 

supletivo que possuía características próprias, um público específico, os 

conteúdos dos tópicos selecionados para este curso foram, em sua grande 

maioria, os mesmos destas Sugestões. 

 A comissão que propôs estas Sugestões era composta pelos professores 

Benedito Castrucci, Osvaldo Sangiorgi, Luiz Mauro Rocha, Renate G. 

Watanabe, Alcides Bóscolo, que respectivamente eram Presidente, Secretário, 

e membros deste comitê. Ou ainda, integrantes do GEEM e incentivadores do 

Movimento da Matemática Moderna no Brasil. Dessa maneira, o GEEM pode 

ter feito, de forma tática, uso dessas Sugestões para inserir a ideias que 

estavam divulgando em cursos presenciais e palestras pelo Brasil, nos temas a 

serem abordados no Ensino Secundário. 

 O que deixa rastros evidentes sobre o alcance da Matemática Moderna 

no Ensino Secundário e, ainda, conforme a Lei 5.692/1971, no denominado 

ensino ginasial, da 5ª a 8ª série. Além do mais, o professor Sangiorgi participou 

dos primeiros cursos de Madureza televisionados. As configurações destes 

cursos e as ideias deste professor provavelmente influenciaram na formulação 

do Curso Preparatório ou Ginasial Intensivo (Antigo Madureza). Outra 

evidência da participação deste professor é a possível utilização dos Assuntos 

Mínimos que o GEEM elaborou em 1962, que provavelmente, após 
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aprimoramentos, pode ter se transformado nessas Sugestões de 1965, e que 

talvez tenha sido parâmetro para a professora Smith elaborar os temas das 

teleaulas de matemática do Curso de Madureza. 

Após o incentivo governamental e a grande audiência, os telecursos 

apresentaram diversos formatos, sempre com o mesmo objetivo, ensinar e 

formar crianças, adolescentes, jovens e adultos. A finalidade da tele-escola era 

permitir que estas pessoas prosseguissem com os estudos para adentrar no 

mercado de trabalho profissional, atendendo ao menos a uma parte da elevada 

demanda da época. De acordo com esta sequência, pode-se considerar que a 

matemática televisionada do Curso de Madureza, como sugere Chervel (1990), 

tornou-se uma nova disciplina, que foi elaborada para representar e ensinar o 

conteúdo tradicionalmente ministrado nas escolas, com os recursos que a 

televisão permitia. Essa disciplina possuía características próprias, seu 

desenvolvimento ocorreu de forma peculiar às suas necessidades, pela cultura 

da tele-escola naquela época, ou seja, para suprir a falta de estabelecimentos 

de ensino e de professores, tendo a finalidade de atingir um público 

diferenciado de vários locais pelo meio de comunicação, a televisão. E, 

também, essa disciplina teve métodos e regras próprias para trabalhar 

diferentes tópicos do conhecimento matemático. 

Dessa forma, se estabeleceu uma escola pela televisão, que existe até os 

dias atuais, conforme a modernidade exige. 

O Curso de Madureza é um tema de pesquisa que em sua amplitude de 

possibilidades de estudos, fez-se limitar a uma leitura inicial sobre o mesmo, ou 

seja, como ocorreu a sua constituição, às concepções de um curso supletivo e 

da escola pela televisão. Contudo, este trabalho sugeriu diversas ramificações 

de intenções de outras pesquisas como, por exemplo, a análise das 

consequências do ensino da disciplina de matemática pela televisão, uma vez 

que, o telecurso permanece em transmissão pelas redes de televisão 

atualmente, com outra roupagem e talvez outros objetivos. Bem como, verificar 

os obstáculos epistemológicos e/ou didáticos ou limitações que o método de 
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ensino daquela época pode ter proporcionado aos alunos. As ramificações e a 

relevância do ensino pela televisão, a sua influência, ou ainda, a continuação 

desta modalidade, mas em termos de ensino a distância ou pela internet.  

Esta pesquisa tem como considerações finais a importância do Curso de 

Madureza para os alunos que não tinham acesso às escolas nas décadas de 

sessenta e setenta, a relevância do mesmo para a Educação Matemática, para 

o ensino desta disciplina pela televisão e para a escrita da história deste curso 

sob a ótica dos documentos analisados, contribuindo desta maneira para a 

história da Educação Matemática. 
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ANEXO I 

 

RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COBERTOS PELA TV CULTURA, ou ainda, o alcance 

do sinal da TV Cultura, de acordo com o Índice de Pesquisa da TV Cultura, p. 41-44 

Águas de Lindóia 

Aguaí 

Agudos 

Altinópolis 

Alfenas – MG  

Americana 

Amparo 

Andradas – MG 

Aparecida 

Araçoiaba da Serra 

Araras 

Araraquara 

Arandu 

Arceburgo – MG 

Arujá  

Atibaia 

Avaré 

Barretos 

Barrinha 

Barueri 

Batatais 

Bauru 

Bebedouro 

Biritiba Mirim 

Bocaina 

Bofete 

Boituva 

Bom Jesus dos 
Perdões 

Botucatu 

Bragança Paulista 

Brodosqui 

Cabreúva 

Caçapava 

Cachoeira Paulista 

Caieiras 

Cajamar 

Cajuru 

Caldas – MG 

Camanducaia – MG 

Cambuí – MG 

Campinas 

Campo Limpo Paulista 

Campos do Jordão 

Candia – MG 

Capão Redondo 

Capivari 

Caraguatatuba 

Carapicuiba 

Casa Branca 

Cássia – MG 

Cerquilho 

Cesário Lange 

Colina 

Conchas 

Cordeirópolis 

Cosmópolis 

Cotia 

Cravinhos  

Cruz das Posses 

Cruzeiro 
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Cubatão 

Cunha 

Desterro de Entre Rios 
– MG 

Diadema 

Embu 

Embu Guaçu 

Espírito Santo do Pinhal 

Fartura 

Franca 

Francisco Morato 

Furnas – MG 

Franco da Rocha 

Guará 

Guararema 

Guaratinguetá 

Guarujá 

Guariba 

Guarulhos 

Ibaiti – PR 

Ibiuna 

Indaiatuba 

Iperó 

Iramogi – MG 

Itanhaém 

Itapecirica da Serra 

Itapetininga 

Itapevi 

Itapira 

Itaquaquecetuba 

Itariri 

Itatiba 

Itatinga 

Itirapina 

Itu 

Itupeva 

Jaboticabal 

Jacareí 

Jaguariúna 

Jambeiro 

Jandira 

Jardinópolis 

Jarinu 

Jaú 

Joanópolis 

Jordanésia 

Jundiai 

Jundiapeba 

Laranjal Paulista 

Leme 

Lençóis Paulista 

Limeira 

Lorena 

Louveira 

Mairinque 

Mairiporã 

Mococa 

Miracatu 

Mogi das Cruzes 

Mogi Guaçu 

Mogi Mirim 

Monguaguá 

Monte Alto 

Monte Mor 

Monte Santo – MG 

Morungaba 

Muzambinho – MG 

Nova Odessa 

Olímpia 

Orlândia 

Osasco 

Ourinhos 

Ouro Fino – MG 

Paranapiacaba 

Passos – MG 

Paulicéia 

Paulínia 

Pereiras 

Peruíbe 

Piedade 

Pinhalzinho 

Pindamonhangaba 
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Piracaia 

Piracicaba 

Pirajuí 

Pirapora do Bom Jesus 

Pirassununga 

Piratininga 

Pitangueiras 

Poá 

Pontal 

Porto Feliz 

Porto Ferreira 

Praia Grande 

Redenção da Serra 

Ribeirão Preto 

Rio Claro 

Rio Grande da Serra 

Sales Oliveira 

Salesópolis 

Salto 

Salto de Pirapora 

Santa Adélia 

Santa Bárbara d’Oeste 

Santa Branca 

Santa Cruz das 
Palmeiras 

Santa Izabel 

Santa Rita do Passa 
Quatro 

Santa Rita do Sapucaí 
– MG 

Santa Rosa do Viterbo 

Santana do Parnaíba 

Santo André 

Santo Antonio da 
Alegria 

Santo Antonio da Posse 

Santos 

São Bernardo do 
Campo 

São Caetano do Sul 

São Carlos 

São João da Boa Vista 

São José da Bela Vista 

São José dos Campos 

São José dos Pinhais 

São José do Rio Pardo 

São Manuel 

São Miguel Arcanjo 

São Roque 

São Sebastião 

São Sebastião da 
Grama 

São Simão 

São Vicente 

Serra Negra 

Sertãozinho 

Socorro 

Sorocaba 

Sumaré 

Suzano 

Taboão da Serra 

Tambaú 

Tapiratiba 

Taquarituba 

Tatuí 

Taubaté 

Tiete 

Toledo – MG 

Trabiju 

Ubatuba 

Valinhos 

Varginha – MG 

Vargem Grande do Sul 

Vargas 

Várzea Paulista 

Vicente de Carvalho 

Vinhedo 

Viradouro 

Votorantim 
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ANEXO II 

 

ASSUNTOS MÍNIMOS PARA UM MODERNO PROGRAMA DE MATEMÁTICA 

PARA O GINÁSIO (GEEM, 1962, p.83-87, na íntegra) 

ASSUNTOS MÍNIMOS SUGESTÕES 

1 – Números inteiros; operações 

fundamentais; propriedades. Sistemas de 

numeração. 

1 – A ideia de conjunto deveria ser a 

dominante; as propriedades das 

operações com os números inteiros 

devem ser ressaltados como início das 

estruturas matemáticas. Lembrar a 

importância de outros sistemas de 

numeração, além do decimal. 

2 – Divisibilidade; múltiplos e divisores; 

números primos. 

2 – O uso da linguagem de conjuntos e 

operações entre conjuntos, poderá trazer 

novos centros de interesse na explanação 

da matéria. 

3 – Potenciação e radiciação; raiz 

quadrada. 

3 – Estudá-las como operadores Inversas; 

verificação da validade ou não das 

propriedades já introduzidas; justificar, 

tanto quanto possível à extração da raiz 

quadrada. 

4 – Números fracionários; operações 

fundamentais; propriedades; potenciação 

e radiciação. 

4 – Ressaltar com os números 

fracionários a permanência das 

propriedades já introduzidas com os 

números inteiros (a estrutura contínua); 



v 

 

 

 

fazer alusão à aproximação na extração 

da raiz quadrada. 

5 – Números relativos; operações 

fundamentais; propriedades. 

5 – Ressaltar com os números relativos a 

permanência das propriedades já 

introduzidas (a ideia da estrutura 

comparece novamente); representar 

graficamente os números relativos. 

6 – Medida de figuras geométricas 

simples. 

6 – Fazer a revisão do estudo intuitivo das 

principais figuras geométricas planas e 

espaciais; cálculo de comprimentos, 

áreas e volumes. Usar nos problemas de 

aplicação as noções já conhecidas de : 

moeda, peso, capacidade e tempo. 

7 – Razões e proporções; aplicações. 7 – Discriminar as aplicações principais: 

divisão proporcional; regra de três; 

porcentagem; juros e câmbio. 

8 – Números racionais; operações 

fundamentais; propriedades. 

8 – Ressaltar o aspecto comum das 

propriedades dos números racionais 

englobando os números inteiros, números 

fracionários inclusive os relativos. 

9 – Cálculo literal: polinômios com 

coeficientes racionais; operações 

fundamentais; propriedades. 

9 – Estudar, nesse cálculo, os casos 

simples de fatoração; ressaltar as 

propriedades comuns às operações entre 

os números introduzidos e os polinômios 

(ideia de estrutura algébrica). 

10 – Equações do 1º grau com uma 

incógnita; inequações do 1º grau com 

10 – É aconselhável: estudar somente as 

equações do primeiro grau com 
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uma incógnita: inequações simultâneas. coeficientes racionais; associar, para as 

inequações simultâneas as operações 

entre conjuntos; fazer problemas de 

aplicação. 

11 – Frações algébricas; operações 

fundamentais; propriedades. 

11 – Lembrar a ausência de significado 

do anulamento do denominador das 

frações algébricas; discutir as equações e 

inequações literais do primeiro grau com 

uma incógnita. 

12 – Função; representação gráfica 

cartesiana de uma função. 

12 – Dar a noção fundamental de função 

como correspondência; introduzir sistema 

de coordenadas no plano; estudar a 

função linear: y = ax + b 

13 – Sistemas de equações do 1º grau 

com duas incógnitas; interpretação 

gráfica. Sistema de equações do 1º grau 

com 3 incógnitas. 

13 – Acentuar o princípio da eliminação 

que pode ser estendido a sistemas com 

um número qualquer de equações. 

Discutir completamente o caso do sistema 

de duas equações do 1º grau com duas 

incógnitas. 

Lembrar as equações e os sistemas e 

fazer problemas de aplicação. 

14 – Sistemas de inequações do 1º grau 

com duas incógnitas; interpretação – 

gráfica. 

14 – Ressaltar e interpretação gráfica. 

15 – Elementos fundamentais da 

geometria plana: ponto, reta, semi-reta, 

segmento, plano, semiplano ângulos, 

15 – Introduzir intuitivamente os 

elementos fundamentais e suas 

propriedades; usar sempre que possível à 

linguagem dos conjuntos e suas 
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bissetrizes. operações. Mostrar como algumas 

propriedades são consequências de 

outras mais elementares introduzindo 

assim, o processo dedutivo na Geometria. 

16 – Polígonos: generalidades; estudo do 

triângulo. 

16 – Ressaltar a convexidade e não-

convexidade; apresentar os polígonos 

regulares; estudar congruência de 

triângulos, propriedades e aplicações. 

17 - Perpendicularismo e paralelismo no 

plano; estudo dos quadriláteros. 

17 – Na teoria das paralelas ressaltar o 

Postulado de Euclides e suas 

consequências. 

18 – Circunferência; propriedades; 

posições relativas de reta e circunferência 

e de circunferências. 

18 – Continuar aplicando a linguagem dos 

conjuntos e suas operações. 

19 – Número irracional e número real; 

operações fundamentais; cálculo de 

radicais. 

19 – Ressaltar a permanência das 

propriedades já introduzidas com os 

números racionais; resolver equações e 

sistemas do 1º grau com coeficientes 

reais. Representação gráfica do número 

real na reta. 

20 – Equações do 2º grau com uma 

incógnita; função, trinômio do 2º grau; 

equações redutíveis ao 2º grau; sistemas 

redutíveis ao 2º grau. 

20 – Estudar as primeiras noções sobre 

trinômio do 2º grau; representação gráfica 

e aplicação simples. Entre as equações 

redutíveis ao 2º grau, estudar as 

equações biquadradas e as irracionais 

simples. 

21 – Segmentos proporcionais; 21 – Relacionar com o estudo das razões 
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semelhança de polígonos; seno, co-seno 

e tangente de um ângulo. 

e proporções. 

22 – Relações métricas nos triângulos. Lei 

dos senos e co-senos. 

22 – Lembrar a representação geométrica 

do número real; construção geométrica 

dos irracionais quadráticos. 

23 – Relações métricas no círculo; 

polígonos regulares. 

23 – Ressaltar as construções 

geométricas de polígonos regulares. 

24 – Áreas dos polígonos; medida da 

circunferência e área do círculo. 

24 – Noção do número π . 
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ANEXO IV 

 

LOCALIZAÇÃO DAS RESPOSTAS DOS EXERCÍCIOS DOS FASCÍCULOS 
DO CURSO DE MADUREZA 

Número da 
lição 

Página 
dos 

exercícios 

Número da lição em que as 
respostas estavam 

publicadas / página das 
respostas 

Indicação do fascículo que 
as respostas seriam 

publicadas 

1.  p. 4 1 / p. 4 ---- 

2.  p. 8 2 / p. 8 ---- 

3.  p. 12 3 / p. 12 ---- 

4.  p. 16 4 / p. 16 ---- 

5.  p. 20 5 / p. 20 ---- 

6.  p. 24 6 / p. 24 ---- 

7.  p. 26 7 / p. 26 ---- 

8.  p. 32 8 / p. 32 ---- 

9.  p. 36 9 / p. 36 ---- 

10.  p. 40 10 / p. 40 ---- 

11.  p. 44 11 / p. 44 ---- 

12.  p. 48 12 / p. 48 ---- 

13.  p. 52 13 / p. 52 ---- 

14.  p. 56 14 / p. 56 ---- 

15.  p. 60 15 / p. 60 ---- 

16.  p. 64 16 / p. 64 ---- 

17.  p. 68 17 / p. 68 ---- 

18.  p. 72 18 / p. 72 ---- 
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19.  p. 76 19 / p. 76 ---- 

20.  p. 80 20 / p. 80 ---- 

21.  p. 84 21 / p. 84 ---- 

22.  p. 88 22 / p. 88 ---- 

23.  p. 92 23 / p. 92 ---- 

24.  p. 96 24 / p. 96 ---- 

25.  p. 100 25 / p. 100 ---- 

26.  p. 104 26 / p. 104 ---- 

27.  p. 108 27 / p. 108 ---- 

28.  p. 112 28 / p. 112 ---- 

29.  p. 116 29 / p. 116 ---- 

30.  p. 120 30 / p. 120 ---- 

31.  p. 124 33 / p. 132 33 

32.  p. 128 34 / p. 136 34 

33.  p. 132 35 / p. 140 35 

34.  p. 136 36 / p. 144 36 

35.  p.  140 37 / p. 148 37 

36.  p. 144 38 / p. 152 38 

37.  p. 148 39 / p. 156 39 

38.  p. 152 40 / p. 160 40 

39.  p.  156 41 / p. 164 41 

40.  p. 160 42 / p. 168 42 

41.  p. 164 43 / p. 172 43 

42.  p. 168 44 / p. 176 44 

43.  p.  172 46 / p. 184 46 

44.  p. 176 47 / p. 188 47 
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45.  p. 180 47 / p. 188 ---- 

46.  p. 184 49 / p. 192 ---- 

47.  p.  188 50 / p. 196 ---- 

48.  p. 192 50 / p. 200 ou 52 / p. 208 50 

49.  p. 196 51 / p. 204 ou 53 / p. 212 51 

50.  p. 200 54 / p. 216 52 

51.  p. 204 55 / p. 220 53 

52.  p. 208 55 / p. 220 54 

53.  p. 212 56 / p. 224 55 

54.  p. 216 56 / p. 224 58 

55.  p.  220 57 / p. 228 ---- 

56.  p. 224 58 / p. 232 58 

57.  p. 228 59 / p. 236 59 

58.  p. 232 60 / p. 240 60 

59.  p.  236 61 / p. 244 61 

60.  p. 240  ---- 62 

 

A partir da lição 61, tema Geometria, não há exercícios como nos fascículos 
anteriores. 

Existem apenas uma ou duas questões ao longo de alguns exemplares e não 
faz alusões a respostas. 
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ANEXO V 

 

INFORMAÇÕES ADQUIRIDAS SOBRE CADA TELEAULA DO CURSO GINASIAL INTENSIVO – CURSO SUPLETIVO (ANTIGO 

MADUREZA) APÓS ASSISTÍ-LAS DIRETAMENTE NA TV CULTURA 

Quando alguma teleaula não fornecer determinadas informações, preencheremos o campo com --- 

Os textos das teleaulas são, em geral, da Professora Maria Lúcia Smith. Exceto da lição 28, em que aparece o Professor José Augusto 

Cordeiro como autor e assessor. 

O apresentador de todas as teleaulas é o professor Antônio Carlos Zaratini, ou como aparece, Carlos Zara. 

N. 
Tele
aula 

Data Take Duração Som Luz Participação Imagens Produção Cenário Assessor Assistente 
de 

Produção 

1. --- --- --- J. Ferreira Waldecy 
Azevedo 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

--- --- --- 
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2. 22/07/1970 --- ± 25 min J. Ferreira Waldecy 
Azevedo 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Maximira 
Figueiredo 

Alberto Freitas José Castellar 

Marcelo Amadei 

--- --- --- 

3. 23/07/1970 Total ± 20 min --- --- --- --- --- --- --- --- 

4. 29/07/1970 n. 1 ± 23 min J. Ferreira Waldecy 
Azevedo 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Alberto Freitas José Castellar 

Marcelo Amadei 

--- --- --- 

5. 29/07/1970 n. 1 a 14 ± 22 min J. Ferreira Waldecy 
Azevedo 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Marcelo Gastaldi 

Alberto Freitas José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara --- --- 

6. --- --- ± 22 min Armindo 
Ferreira 

Carlos 
Travaglia 

--- Emilio 
Rodrigues 

Marcelo Amadei --- --- --- 

7. --- --- ± 22 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara --- --- 

8. 05/08/1970 Total ± 21min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara --- --- 
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Aurea Maria 

Marcelo Gastaldi 

9. 12/08/1970 n. 1 ± 19 min J. Ferreira --- Paulo Sérgio 
Aquilini 

Alberto Freitas José Castellar 

Marcelo Amadei 

--- Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

--- 

10. --- --- ± 18 min --- --- --- Alberto Freitas José Castellar 

Marcelo Amadei 

--- Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

--- 

11. 13/08/1970 --- ± 23 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Luciana Parisi 

Alberto Freitas José Castellar 

Marcelo Amadei 

--- Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

--- 

12. --- --- ± 23 min Armindo 
Ferreira 

Carlos 
Travaglia 

--- Alberto Freitas José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara --- --- 

13. 19/08/1970 Total ± 18 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Maximira 
Figueiredo 

Alberto Freitas José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara --- --- 

14. 27/08/1970 n. ± 21 min Marco Carlos Paulo Sérgio Alberto Freitas José Castellar --- Prof. José 
Augusto 

--- 
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abertura Aurélio Travaglia Aquilini 

Xandó Batista 

Marcelo Amadei Cordeiro 

15. 02/09/1970 n. 1 a ? ± 22 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Marcelo Gastaldi 

Alberto Freitas José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

--- 

16. 03/09/1970 Total ± 18 min Armindo 
Ferreira 

--- Paulo Sérgio 
Aquilini 

Maximira 
Figueiredo 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

--- Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

--- 

17. 09/09/1970 n. 1 a ? ± 21 min --- --- --- --- --- --- --- --- 

18. 09/1970 n. 1 a 11 ± 23 min Laerte 
Silva 

Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Marcelo Gastaldi 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

--- 

19. 15/09/1970 

ou 16/09 

n. 1 a 14 ± 21 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Marcelo Gastaldi 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

--- 

20. 17/09/1970 n. 1 a 2 ± 21 min J. Ferreira Nivassil Paulo Sérgio Dorival Dellias José Castellar Ferrara Prof. José 
Augusto 

--- 
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Gomes Aquilini 

Xandó Batista 

Marcelo Amadei Cordeiro 

21. 23/09/1970 n. 1 a 19 ± 21 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Maximira 
Figueiredo 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

--- 

22. 29/09/1970 n. 1 a 5 ± 23 min Laerte 
Silva 

Durvalino 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Xandó Batista 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

--- 

23. 30/09/1970 n. 1 a 3 ± 21 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Marcelo Gastaldi 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

--- Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

--- 

24. 07/10/1970 n. 1 a 29 ± 19 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Maximira 
Figueiredo 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

--- Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

--- 

25. 14/10/1970 n. 1 a ? ± 21 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

--- Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

--- 
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Xandó Batista 

26. --- --- ± 21 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

--- --- --- 

27. 21/10/1970 n. 1 a ? ± 21 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Maximira 
Figueiredo 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

--- 

28. --- --- ± 18 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Marcelo Gastaldi 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

--- Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

--- 

29. 18/10/1970 

ou 18/11 

n. 
abertura 

± 21 min Armindo 
Ferreira 

Carlos 
Travaglia 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Maximira 
Figueiredo 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

30. --- --- ± 22 min --- --- --- --- --- --- --- --- 
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31. --- --- ± 20 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Marcelo Gastaldi 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

--- Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

32. 09/12/1970 n. 1 a 13 ± 21 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Maximira 
Figueiredo 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

33. 10/12/1970 n. 1 a 22 ± 21 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Xandó Batista 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

34. --- --- ± 20 min J. Ferreira Nivassil Paulo Sérgio Dorival Dellias José Castellar Ferrara Prof. José --- 
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Gomes Aquilini 

Marcelo Gastaldi 

Marcelo Amadei Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

35. 1971 --- ± 22 min --- --- Paulo Sérgio 
Aquilini 

Maximira 
Figueiredo 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

--- Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

36. --- --- ± 16 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Xandó Batista 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

37. --- --- ± 22 min --- --- --- --- --- --- --- --- 



xxix 

 

 

 

38. --- --- ± 23 min --- --- --- --- --- --- --- --- 

39. --- --- ± 18 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Maximira 
Figueiredo 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

40. --- --- ± 19 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Marcelo Gastaldi 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

41. --- --- ± 19 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Xandó Batista 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 
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42. --- --- ± 20 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Maximira 
Figueiredo 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

43. --- --- ± 19 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Marcelo Gastaldi 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

44. 21/01/1971 n. 
abertura 

± 18 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Xandó Batista 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 
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45. --- --- ± 23 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Maximira 
Figueiredo 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

46. --- --- ± 19 min Marco 
Aurélio 

Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Marcelo Gastaldi 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

47. 03/02/1971 n. 
abertura 

± 18 min Marco 
Aurélio 

Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Xandó Bastista 

Emilio 
Rodrigues 

José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 
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48. 04/02/1971 n. 
abertura 

± 21 min Marco 
Aurélio 

Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Maximira 
Figueiredo 

Emilio 
Rodrigues 

José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

49. --- --- ± 18 min Marco 
Aurélio 

Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Marcelo Gastaldi 

Alberto Freitas José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

50. 11/02/1971 n. 
abertura 

± 20 min Marco 
Aurélio 

Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Xandó Batista 

Alberto Freitas José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 
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51. --- --- ± 20 min Marco 
Aurélio 

Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Maximira 
Figueiredo 

Alberto Freitas José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

52. --- --- ± 20 min --- --- --- --- --- --- --- --- 

53. --- --- ± 20 min --- --- Paulo Sérgio 
Aquilini 

Aurea Maria  

Alberto Freitas José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

54. 13/03/1971 n. 1 a 7 ± 19 min Laerte 
Silva 

Carlos 
Travaglia 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Xandó Batista 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 
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55. Não encontramos esta fita nos arquivos da TV Cultura       

56. 02/04/1971 Total ± 19 min --- --- --- --- --- --- --- --- 

57. --- --- ± 19 min Marco 
Aurélio 

Carlos 
Travaglia 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Xandó Batista 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

--- Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

58. 27/03/1971 n. 1 a 4 ± 18 min --- Carlos 
Travaglia 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Marcelo Gastaldi 

 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

--- Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

59. 03/04/1971 n.1 a 2 ± 19 min Laerte 
Silva 

Carlos 
Travaglia 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Aurea Maria 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 

--- 



xxxv 

 

 

 

Mendes 
de Aguiar 

60. 03/04/1971 n. 1 – fim  ± 17 min Laerte 
Silva 

Carlos 
Travaglia 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Xandó Batista 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

--- Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

61. 07/04/1971 Total  ± 18 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

--- 

62. 17/04/1971 n. 1 a 2 ± 16 min Laerte 
Silva 

Carlos 
Travaglia 

Marcelo Gastaldi Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Leonor 
Mendonç

a 

 

Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 

Vinício 
Pasquini 
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de Aguiar 

63. --- --- ± 20 min Laerte 
Silva 

Carlos 
Travaglia 

Xandó Batista Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

Vinício 
Pasquini 

64. --- --- ± 20 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Waldecy 
Azevedo 

Marcelo Gastaldi Alberto Freitas José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

Vinício 
Pasquini 

65. --- --- ± 22 min J. Ferreira Carlos 
Travaglia 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Xandó Batista 

Alberto Freitas José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

Vinício 
Pasquini 
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66. 08/05/1971 Total  ± 20 min Laerte 
Silva 

Carlos 
Travaglia 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Marcelo Gastaldi 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

Vinício 
Pasquini 

67. 13/05/1971 Total  ± 19 min J. Ferreira Nivassil 
Gomes 

Nivaldo 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Aurea Maria 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

Vinício 
Pasquini 

68. --- --- ± 17 min Marco 
Aurélio 

Carlos 
Travaglia 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Xandó Batista 

Colégio Santa 
Terezinha do 
Menino Jesus 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

Vinício 
Pasquini 

69. --- --- ± 21 min J. Ferreira Nivassil Paulo Sérgio Alberto Freitas José Castellar Ferrara Prof. José Vinício 
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Gomes 

Waldecy 
Azevedo 

Aquilini 

Marcelo Gastaldi 

Marcelo Amadei Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

Pasquini 

70. --- --- ± 21 min Marco 
Aurélio 

--- Paulo Sérgio 
Aquilini 

Aurea Maria 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

Vinício 
Pasquini 

71. --- --- ± 19 min Marco 
Aurélio 

Carlos 
Travaglia 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Xandó Batista 

 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Campelo 
Neto 

Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

Vinício 
Pasquini 

72. 26/05/1971 n. 
abertura 

± 24 min Marco 
Aurélio 

Carlos 
Travaglia 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Campelo 
Neto 

Prof. José 
Augusto 

Vinício 
Pasquini 
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Marcelo Gastaldi Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

73. --- --- ± 21 min Marco 
Aurélio 

Carlos 
Travaglia 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Aurea Maria 

Emilio 
Rodrigues 

José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

Vinício 
Pasquini 

74. 02/06/1971 n. 
abertura 

± 21 min Marco 
Aurélio 

Carlos 
Travaglia 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Xandó Batista 

Emilio 
Rodrigues 

José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

Vinício 
Pasquini 

75. --- --- ± 23 min --- --- --- --- --- --- --- --- 

76. 12/06/1971 Total ± 21 min --- --- --- --- --- --- --- --- 
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77. --- --- ± 19 min Marco 
Aurélio 

Carlos 
Travaglia 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Xandó Batista 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

Vinício 
Pasquini 

78. --- --- ± 19 min Marco 
Aurélio 

Carlos 
Travaglia 

Paulo Sérgio 
Aquilini 

Marcelo Gastaldi 

Dorival Dellias José Castellar 

Marcelo Amadei 

Ferrara Prof. José 
Augusto 
Cordeiro 

Prof. 
Luciano 
Mendes 
de Aguiar 

Vinício 
Pasquini 

 


