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RESUMO 
 
 

O presente estudo teve como objetivo descrever e analisar aspectos do percurso 

histórico do ensino de Matemática pelas Experiências Radiofônicas no Estado do 

Rio Grande do Norte, entre as décadas de 1950 a 1970, com o intuito de organizar 

um documentário (CD-ROM) contendo informações sobre a Matemática estudada 

pelos que vivenciaram a experiência radiofônica. Neste, lançamos mão da pesquisa 

qualitativa. Buscamos respaldo em pressupostos teóricos da História Cultural e de 

estudiosos da memória como Certeau (1998), Chartier (1990), Le Goff (2008), 

Thompson (2002) e Peter Burke (2004). Recorremos também a elementos da 

História Oral. Focamos os ensinos da alfabetização e do primário das Escolas 

Radiofônicas de duas comunidades rurais - Logradouro e Catolé - que atualmente 

fazem parte do município de Lagoa Salgada (RN) e, no que se refere ao Ensino 

Ginasial, nos detivemos no Curso de Madureza, pelo Rádio. Utilizamos como fontes 

escritas, principalmente, os documentos encontrados no Arquivo Geral da 

Arquidiocese de Natal e os cedidos pelos participantes colaboradores da pesquisa. 

Nossas fontes orais advêm dos depoimentos de alunos e monitores da cidade de 

Lagoa Salgada, professores-locutores e técnicos do Serviço de Assistência Rural 

(SAR) de Natal (RN). Neste estudo, identificamos a Geometria da Cubação nas 

práticas sociais dos alunos de Lagoa Salgada. Identificamos também, no material 

pesquisado, o Método Global juntamente com a pedagogia de Paulo Freire, que 

norteava a produção das aulas nos cursos de alfabetização e primário. Nos 

conteúdos de Matemática, percebemos traços da tendência Empírico-ativista. Já no 

curso de Madureza, evidenciou-se a tendência Tecnicista Formalista Fiorentini 

(1995). Finalmente, como produto deste estudo, organizamos e apresentamos um 

documentário (CD-ROM), juntamente com a análise feita deste estudo, contendo a 

história do ensino da Matemática pelo Rádio, a partir do relato daqueles que 

vivenciaram a experiência radiofônica, enfatizando a metodologia de ensino 

desenvolvida nas aulas, para que sirva de material de consulta para alunos, 

professores e pesquisadores da área. 

 

Palavras-chave: Ensino. Matemática. Escolas Radiofônicas. Educação à Distância. 

Curso de Madureza. 



 

 

ABSTRACT 
 
 

This study aimed to describe and analyze aspects of the historical course of teaching 

Mathematics by Radio Experiences in Rio Grande do Norte, between the decades 

from 1950 to 1970 in order to organize a documentary (CD-ROM) containing 

information about Mathematics studied by Radio who have experienced it. In this, we 

use qualitative research. We seek support in the theoretical framework of cultural 

history and memory researchers as Certeau (1998), Chartier (1990), Le Goff (2008), 

Thompson (2002) and Peter Burke (2004). Moreover, we take the elements of oral 

history. We focus on the teaching of literacy and the primary of the Radio schools in 

two rural communities - Logradouro and Catolé - who are currently part of the city of 

Lagoa Salgada (RN) and, with respect to the Junior High School, we stopped in the 

Course of Madureza at Radio. We used as written sources, especially the documents 

found in the General Archives of the Archdiocese of Natal (RN) and the employees 

assigned by the participants of the survey. Our sources come from the oral 

testimonies of pupils and monitors Lagoa Salgada City, teachers, broadcasters and 

technicians of Rural Support Service (SAR) Natal (RN). In this study, we identify the 

geometry Cubação social practices of Lagoa Salgada students. Also identified in the 

research material, the Global Method with the pedagogy of Paulo Freire, that guided 

the production of lessons in literacy and primary courses. Content in Mathematics, 

we find traces of the trend-Empirical activist. In the course of Madureza, there was a 

tendency formal technique Fiorentini (1995). Finally, as a result of this study, 

organize and present a documentary (CD-ROM), along with the analysis of this 

study, containing the history of Mathematics teaching by Radio, from the speech of 

those who experienced Radio, emphasizing the methodology teaching developed in 

class, that serves as a reference material for students, professors and researchers.  

 

Keywords: Teaching. Mathematic. Radio Schools. Distance Education. Course of 

Madureza.  
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1 ROTEIRO RADIOFÔNICO: EM BUSCA DA HISTÓRIA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Tal como as relações entre memória e história, também as relações 
entre passado e presente não devem levar à confusão e ao 
ceticismo. Sabemos agora que o passado depende parcialmente do 
presente. Toda história é bem contemporânea, na medida em que o 
passado é apreendido no presente e responde, portanto, a seus 
interesses, o que não só é inevitável como legítimo. (LE GOFF, 2008, 
p. 51). 
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 O ensino de Matemática transmitido pelo rádio entre as décadas de 1950 e 

1970 é apresentado e analisado neste estudo, período em que grande parte da 

população brasileira da zona rural não tinha acesso à escola. Assim, as Escolas 

Radiofônicas cumprem o papel de levar à zona rural do Estado do Rio Grande do 

Norte (RN) o ensino à distância para jovens e adultos. Esta era uma forma de levar a 

esperança e tirar da escuridão do analfabetismo grande parcela da população norte-

riograndense. É nesse cenário do passado recente da história do nosso Estado que 

penetramos no sentido de compreender esse ensino pelo rádio.    

 Nosso interesse em estudar o ensino de Matemática pelo Rádio se deu após 

uma conversa com o professor João Faustino Ferreira Neto. Nossa intenção era 

pesquisar a história do Departamento de Matemática da Universidade Federal do 

Rio Grande Norte (UFRN) e este professor ministrou aulas no curso de Matemática 

desta instituição. Assim, o procuramos para uma conversa, a fim de obter alguns 

elementos que norteassem nossa pesquisa. Esse encontro aconteceu em seu 

escritório, na cidade do Natal (RN), no mês de julho de 2008. Na ocasião, ele nos 

relatou que deu aulas pelo rádio nas décadas de 1960 e 1970. O professor falava 

com entusiasmo sobre o assunto e dizia se sentir, à época, como um “mágico”, à 

medida que conseguia transmitir os conteúdos de Matemática como professor-

locutor, fazendo o aluno, em locais distantes, conseguir compreender suas aulas. 

O entusiasmo do professor nos motivou de tal modo que resolvemos mudar 

nosso objeto de estudo. Logo, nossas inquietações apontaram para os seguintes 

questionamentos: Quais eram os materiais e métodos de ensino utilizados no Ensino 

pelo Rádio? Como os monitores1 eram treinados para assumir tal função? Como os 

conteúdos de Matemática eram abordados pelo professor-locutor? Como os alunos 

desenvolviam suas tarefas nas aulas de Matemática e qual a aplicabilidade deste 

conhecimento em seu cotidiano?  

 No intuito de responder a esses questionamentos, nossa pesquisa consiste 

em compreender alguns aspectos do ensino de Matemática pelas Experiências 

Radiofônicas do Estado do Rio Grande do Norte entre as décadas de 1950 e 1970. 

Não tomaremos, porém, como campo de pesquisa todas as regiões do Estado do 

                                                        
1 Os Monitores eram professores leigos da comunidade escolhidos pela Igreja Católica para fazer a 
mediação das aulas pelas Escolas Radiofônicas, ajudando os alunos em suas tarefas nessas 
comunidades rurais. 
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RN, pois o período de tempo destinado a esta pesquisa não nos permite atingir uma 

área maior de abrangência.  

Assim, para o ensino da alfabetização e anos iniciais, nos remeteremos às 

Escolas Radiofônicas de duas comunidades rurais - Logradouro e Catolé - que 

atualmente fazem parte do município de Lagoa Salgada2 (RN), pois em nossa 

trajetória de pesquisa, encontramos documentos identificando que nestas 

comunidades foram instaladas Escolas Radiofônicas.  

No que se refere ao Ensino Ginasial (atual Ensino Fundamental - anos finais), 

nos deteremos no Curso de Madureza pelo Rádio, pois sobre esse nível de ensino, 

nossa trajetória nos levou ao acesso dos módulos de ensino utilizados neste curso, 

que foram encontrados nos arquivos que adentramos. Além disso, nos respaldamos 

nos depoimentos orais dos nossos colaboradores, que ajudaram às nossas 

compreensões.   

 Neste contexto, temos como objetivo geral analisar aspectos do percurso 

histórico do ensino de Matemática pelas Experiências Radiofônicas no Estado do 

Rio Grande do Norte, entre as décadas de 1950 a 1970, com o intuito de organizar 

um documentário (CD-ROM) contendo os conteúdos de Matemática estudados 

pelos que vivenciaram a experiência radiofônica, enfatizando a metodologia de 

ensino desenvolvida nas aulas, para que sirva de material de consulta para 

professores e pesquisadores da área. E temos como objetivos específicos: 

1) Buscar na literatura específica, por meio da pesquisa bibliográfica, assuntos 

referentes à história social e política do ensino da Matemática pelo rádio no 

Estado do Rio Grande do Norte;  

2) Identificar os materiais didáticos de Matemática e outros materiais textuais de 

Matemática, utilizados nas Escolas Radiofônicas e Curso de Madureza; 

3) Identificar o método de aprendizagem e ensino das aulas de Matemática 

transmitidas pelo rádio; 

4) Apresentar e analisar o conhecimento matemático (re)adquirido durante as 

aulas, nas práticas culturais dos discentes das Escolas Radiofônicas;  

5) Organizar as textualizações das entrevistas realizadas, disponibilizando-as 

nos apêndices deste estudo.  

                                                        
2 O município de Lagoa Salgada situa-se na mesorregião Agreste Potiguar, limitando-se com os 
municípios de Monte Alegre, Vera Cruz, Lagoa de Pedras e Boa Saúde, abrangendo uma área de 69 
km², distante da capital Natal 46 km. 
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Como instrumentos metodológicos, lançamos mão da pesquisa de fontes 

bibliográficas e da entrevista semi-estruturada, pois entendemos esta como uma 

possibilidade de organizar a reconstituição histórica relacionada à formação e às 

práticas daqueles que ensinaram e aprenderam Matemática pelo rádio no RN. A 

entrevista semi-estruturada, segundo Laville e Dionne (1999, p.188), “é uma série de 

perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o 

entrevistador pode acrescentar perguntas de esclarecimentos”. 

Nossa pesquisa é predominantemente qualitativa, pois investigar 

qualitativamente é descrever os pormenores relativos a pessoas, locais e conversas. 

É privilegiar a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos 

investigados.  

A nossa opção por esta abordagem de pesquisa deve-se ao fato de nos 

propormos a analisar detalhadamente a situação estudada, de modo que 

elaboramos uma explicação lógica das narrações obtidas nas entrevistas, 

dialogando com as fontes escritas e construindo as respostas das nossas questões 

acerca do ensino da Matemática pelas Escolas Radiofônicas no RN, entre os anos 

de 1950 a 1970. 

Para a análise dos dados, organizamos as transcrições das entrevistas e os 

documentos que foram acumulados no decorrer da pesquisa, e analisamos 

detalhadamente a situação estudada, construindo as respostas das nossas questões 

acerca do Ensino da Matemática pelo rádio no RN. 

Recorremos também a elementos da História Oral, pois entendemos que esta 

metodologia possibilita organizar a busca de traços dos cenários históricos 

relacionados à formação e às práticas dos docentes e discentes no Estado do RN no 

que se refere ao Ensino da Matemática pelo rádio. Nesse sentido, para Thompson 

(2002, p.25), “A realidade é complexa e multifacetada; e um mérito principal da 

história oral é que, em muito maior amplitude do que a maioria das fontes, permite 

que se recrie a multiplicidade original de pontos de vista”. E, conforme Garnica 

(2006), a História Oral, enquanto metodologia de pesquisa, possui características 

tão apropriadas para a investigação em Educação Matemática quanto as já 

utilizadas tradicionalmente.  

No propósito de situar o leitor na compreensão deste estudo, apresentamos a 

organização do trabalho, do modo a seguir.  
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Iniciamos com esta parte introdutória, em que traçamos uma breve visão do 

estudo. Estruturamos a dissertação em mais quatro partes, acrescida das 

considerações finais. Na segunda parte, apresentamos a opção pelos depoentes 

com os quais dialogamos, bem como a construção do referencial teórico-

metodológico.  

Na parte três, ressaltamos a organização das Escolas Radiofônicas do RN no 

contexto da educação a distância e da sua abrangência no Estado. Na parte quatro, 

descrevemos como se deu o Ensino de Matemática pelo rádio no RN, no período de 

1950 a 1970, a fim de cumprir os nossos objetivos. Inter-relacionamos os 

documentos encontrados na pesquisa com os depoimentos dos nossos 

entrevistados, bem como o nosso referencial teórico. 

Na parte cinco descrevemos a organização e o conteúdo do produto gerado a 

partir dos resultados da pesquisa. Esse produto é requerido como necessário aos 

programas de pós-graduação profissional. Portanto, resolvemos construir uma 

produção do tipo documentário, em formato de mídia de vídeo em DVD. Nas 

considerações finais, procuramos fazer algumas reflexões acerca deste estudo, 

estabelecendo relações com o nosso referencial teórico-metodológico e com as 

questões em aberto, além de discorrermos sobre nossos limites e resultados 

alcançados. 
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2  CONSTRUINDO O PROGRAMA RADIOFÔNICO COM NARRADORES E 
OUVINTES 
 

 
 

 
 

 
 
 

A continuidade é assegurada por essas fontes diferentes, cuja 
própria natureza impõe uma leitura mais ampla: a escrita perde seu 
privilégio, enquanto assumem importância a arqueologia, o 
documento iconográfico e até mesmo a enquete oral, no âmbito de 
uma etnologia histórica. Toda uma parte dos campos de pesquisas 
atuais, da civilização material dos diferentes domínios da cultura ou 
das mentalidades populares, inscrevem-se assim como uma tentativa 
obstinada para contornar o silêncio das fontes, a partir de meios que 
ontem teriam sido considerados indevidos. (LE GOFF, 2001, p. 78). 
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Com estas palavras Le Goff (2001) explica que “o escrito não é mais o único 

documento histórico”. Entendemos que estas são palavras apropriadas para 

justificar nossa escolha pelas fontes orais e escritas da nossa pesquisa. Portanto, 

nesta parte, nos dedicamos a explicar nossas escolhas pelas referências estudadas 

para a construção do referencial teórico-metodológico e responder às questões da 

pesquisa, e descrevemos aspectos relacionados à história e à memória, de modo a 

compreendermos melhor nossas fontes orais e escritas. Apresentamos os 

participantes da pesquisa e as circunstâncias que nos encaminharam a eles. 

 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO  

 

 

No nosso estudo compusemos o referencial fazendo uso de fontes orais e 

escritas, pois comungando com o entendimento de Garnica (2006), a escrita e a 

oralidade não devem ser vistas como opositoras, mas como possibilidades 

complementares para elaboração histórica.   

Nossa pesquisa é predominantemente qualitativa, pois investigar 

qualitativamente é descrever os pormenores relativos a pessoas, locais e conversas. 

É analisar minuciosamente os conteúdos dessas conversas sem deixar de conservar 

a forma literal dos dados fornecidos. Na pesquisa qualitativa, 

 

 
O pesquisador decide prender-se às nuanças de sentido que existem 
entre as unidades ou entre as categorias que as reúnem, visto que a 
significação de um conteúdo reside largamente na especificidade de 
cada um de seus elementos e na das relações entre eles, 
especificidade que escapa amiúde ao domínio mensurável. 
(LAVILLE; DIONE, 1999, p. 227). 

 

 

Desse modo, privilegiamos a compreensão dos componentes relatados a 

partir da perspectiva dos sujeitos investigados. Assim, constituímos a análise 

detalhada da situação estudada respaldada pelas nossas fontes orais e escritas, 

construindo as respostas das nossas questões acerca do ensino de Matemática pelo 

rádio, no RN. 
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Como referencial teórico e metodológico de pesquisa, buscamos respaldo nos 

conceitos utilizados pela História Cultural, a fim de tornar possível a reconstituição 

histórica do cenário educacional, relativa à Matemática, do Ensino pelo Rádio e das 

pessoas que constituíram tal cenário.  

Na concepção de Burke (2004), a História Cultural pode ser descrita como a 

preocupação com o símbolo e suas interpretações. Tem como principal objetivo 

relatar padrões da cultura, ou seja,  

  

 
[...] descrever os pensamentos e sentimentos característicos de uma 
época e suas expressões ou compreensões nas obras de literatura e 
arte. O historiador, sugeria ele, descobre esses padrões de cultura 
estudando ‘temas’, ‘símbolos’ e ‘formas’.   (THOMPSOM apud 
BURKE, 2004, p.18-19). 

 

 

Assim, nessas compreensões descrevemos, não obras de literatura e arte, 

mas aspectos do ensino e da aprendizagem da Matemática divulgados no Ensino 

pelo Rádio, de modo a descobrir padrões culturais sobre o tema.  

Estas compreensões são entendidas nas fontes escritas e orais ressaltadas 

neste estudo, permeado por narrativas da história cultural, as quais, conforme Burke 

(2004), apresentam 

 

 
[...] um interesse pelas práticas narrativas características de uma 
cultura em particular, as histórias que as pessoas naquela cultura 
‘contam a si mesmas sobre si mesmas’. ‘Tais narrativas culturais’, 
como foram chamadas, oferecem pistas importantes para o mundo 
em que foram contadas. (BURKE, 2004, p. 158). 

 

 

A História Cultural, segundo Chartier (1990), é importante para identificar o 

modo como em diferentes lugares e momentos uma realidade social é construída, 

pensada e difundida. Portanto, ao voltar-se para a vida social, esse campo pode 

tomar por objeto as formas e os motivos das suas representações e pensá-las como 

análise do trabalho de representação das classificações e das exclusões que 

constituem as configurações sociais e conceituais de um tempo ou de um espaço. 
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Chartier (1990) afirma ainda que, a História Cultural deve ser entendida como 

o estudo dos processos com os quais se constrói um sentido, uma vez que as 

representações podem ser pensadas como “[...] esquemas intelectuais, que criam as 

figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível 

e o espaço ser decifrado” (CHARTIER, 1990, p.17).  

Logo, neste estudo procuramos interpretar as narrativas dos que vivenciaram 

a Matemática no ensino pelo Rádio nas décadas de 1950 a 1970, para, por meio de 

documentos e depoimentos interpretados à luz da História Cultural, compreender 

aspectos da Matemática estudada nesse contexto. 

Como instrumentos metodológicos, lançamos mão da pesquisa de fontes 

bibliográficas e da entrevista semi-estruturada, pois entendemos esta como uma 

possibilidade de organizar a reconstituição histórica relacionada à formação e às 

práticas daqueles que ensinaram e aprenderam Matemática pelo rádio no RN. A 

entrevista semi-estruturada se caracteriza pela flexibilidade envolvida nas perguntas 

e respostas, de modo que o entrevistador pode acrescentar perguntas de 

esclarecimentos. Devido à flexibilidade dessa modalidade de entrevista, o 

pesquisador deve estar atento para não perder o foco no núcleo central do tema em 

questão, pois muitas perguntas elaboradas são adequadas para serem aplicadas a 

diferentes depoentes.   

Quanto às fontes documentais, consultamos os arquivos dos depoentes, da 

Rádio Rural de Natal, do Serviço de Assistência Rural (SAR) e o arquivo geral da 

Arquidiocese de Natal. Após o estudo das fontes bibliográficas, recolhemos as 

fontes documentais, pois, para a composição do material e análise documental, é 

necessário que se conheça a história do documento que está sendo coletado, em 

quais condições esse documento foi redigido, qual seu propósito e por quem foi 

feito. Sobre isso, Bacellar (2005, p. 63) nos diz que “Contextualizar o documento que 

se coleta é fundamental para o ofício do historiador.” Para tanto, os documentos 

coletados foram copiados por meio da fotografia digital que tem sido utilizada 

atualmente, porém com alguns cuidados, como, por exemplo, o não uso do flash, 

pois a ação deste danifica o papel do documento.  

Além das fontes documentais, coletamos depoimentos orais. Nossos 

depoentes fizeram parte do ensino pelo Rádio no RN. Para isso recorremos também 

a elementos da História Oral, que conceituada por Alberti (2005, p. 155), “consiste 
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na realização de entrevistas gravadas com indivíduos que participaram de, ou 

testemunharam, acontecimentos e conjunturas do passado e do presente.”  

Alberti (2005) afirma que o contexto e os objetivos da pesquisa determinam 

quais pessoas entrevistar, o que e como perguntar, bem como que destinos serão 

dados ao material produzido. No nosso caso, nossos objetivos são compreender e 

descrever aspectos do ensino de Matemática pelo rádio. 

Entendemos que esta metodologia possibilita organizar a busca de traços dos 

cenários históricos relacionados à formação e às práticas dos docentes e discentes 

no estado do Rio Grande do Norte, no que se refere ao ensino da Matemática pelo 

rádio. Nesse sentido, para Thompson (2002, p.25), por ser a realidade complexa e 

multifacetada, “um mérito principal da história oral é que, em muito maior amplitude 

do que a maioria das fontes permite que se recrie a multiplicidade original de pontos 

de vista”. Em Garnica (2006), encontramos que a História Oral, enquanto 

metodologia de pesquisa possui características tão apropriadas para a investigação 

em Educação Matemática quanto as já utilizadas tradicionalmente.  

Para Thompson, História Oral 

 

 
é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a vida para 
dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. Admite 
heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria 
desconhecida do povo. Estimula professores e alunos a se tornarem 
companheiros de trabalho. Traz a história para dentro da 
comunidade e extrai a história dentro da comunidade. Ajuda aos 
menos privilegiados, e especialmente os idosos, a conquistar 
dignidade e autoconfiança. Propicia o contato – e pois, a 
compreensão – entre classes sociais e entre gerações. 
(THOMPSON, 2002, p.44). 

 

 

Desse modo, neste estudo foi possível dar voz a essa dita “maioria 

desconhecida”, dos que participaram do contexto do ensino de Matemática pelo 

rádio, no RN. 

No que se refere aos métodos, a História Oral prevê fontes que são 

efetivamente diferentes das escritas. Uma das razões é o fato de ela se apresentar 

na forma oral. Como forma imediata de registro ela tem vantagens e desvantagens. 

Uma das desvantagens é que se leva mais tempo para ouvir do que para ler; outra 
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que o foi gravado necessita de uma transcrição3 para ser publicado. Uma das 

vantagens é que a gravação é um registro mais fidedigno, pois tudo que foi falado 

encontra-se ali. O depoente fornece, por meio de sua fala, pistas sociais e 

evidências de suas características dialéticas e culturais (THOMPSON, 2002). 

Posteriormente à transcrição, um novo procedimento se faz necessário: a 

textualização4, que tem por objetivo tornar o depoimento oral mais compreensivo e 

fluente para a leitura.  

Na História Oral, a entrevista requer alguns cuidados, e o pesquisador 

necessita ter habilidades. Thompson (2002) nos diz que algumas qualidades são 

essenciais ao bom entrevistador:  

 

 
Interesse e respeito pelos outros como pessoas e flexibilidade nas 
reações em relação a eles; capacidade de demonstrar compreensão 
e simpatia pela opinião deles; e, acima de tudo, disposição para ficar 
calado e escutar. (THOMPSON, 2002, p. 254).  

 

 

Uma outra razão que diferencia a História Oral das fontes escritas é o fato de 

naquela ser necessário também o planejamento antecipado das perguntas a fazer. 

Para isso o pesquisador precisa conhecer bem as questões da pesquisa, o que 

exige bastante leitura sobre o assunto. Além do mais, as perguntas devem ser 

sempre tão simples e diretas quanto possíveis, e o entrevistador deve ter cuidado 

para não expressar suas opiniões antecipadamente, influenciando as respostas dos 

depoentes. 

 Sobre as interpretações das entrevistas,  

 

 

                                                        
3 A transcrição é constituída como a primeira fase da elaboração de um texto escrito da narração oral. 
“O pesquisador cuida de registrar, por escrito, tão exatamente quanto possível, o material gravado”. 
(GARNICA, 2006, p. 95).  
4 A textualização é constituída de duas fases: a primeira interfere em certos elementos da fala, 
eliminando repetições e vícios de linguagem. “Num momento seguinte, as perguntas são fundidas às 
respostas, constituindo um texto escrito mais homogêneo, cuja leitura pode ser feita de modo mais 
fluente”. Permite reorganizar o texto, no sentido temático ou cronológico. (GARNICA, 2006, p. 95). 
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Entrelaçam símbolos e mitos com informação, e podem fornecer-nos 
informações tão válidas quanto as que podemos obter de qualquer 
outra fonte humana. Podem ser lidas como literatura; mas também 
podem ser computadas. Para começar, um grupo de entrevistas 
pode ser testada para ver de que modo as informações básicas que 
contêm se comparam com as que se conhecem por meio de outras 
fontes. (THOMPSON, 2002, p. 315). 

 

 

  No nosso caso, essas recomendações foram muito importantes, pois nos 

ajudaram a compreender a necessidade de fazer um bom levantamento da literatura 

sobre o tema e nos prepararam para efetuar boas entrevistas de modo a fazer um 

levantamento relevante sobre nossas questões de pesquisa, como também nos 

foram úteis quanto ao tratamento com o depoente.  

É importante destacar que, utilizando procedimentos metodológicos da 

História Oral na realização e no tratamento das entrevistas, esclarecemos aos 

entrevistados sobre a carta de cessão5, que é um documento que dá ao pesquisador 

o direito de usar a entrevista, assinado pelo entrevistado.  

Para a análise dos dados, organizamos as transcrições das entrevistas e os 

documentos que foram acumulados no decorrer da pesquisa, pois, consoante 

Bacellar (2005), o historiador munido de conhecimento prévio sobre o assunto que 

pesquisa, após uma revisão bibliográfica, e após recolher suas fontes, está pronto 

para prosseguir na análise. Dessa forma, analisamos detalhadamente a situação 

estudada, construindo as respostas das nossas questões acerca do ensino de 

Matemática pelo rádio, no RN. 

Desse modo, a interpretação dos registros da memória atende às disposições 

de Certeau (1998) quando este autor enfatiza que o historiador pode transformar em 

cultura os elementos que extrai de campos naturais: 

 
 

[...] Em história, como alhures, é científica a operação que transforma 
o “meio” – ou o que faz de uma organização (social, literária, etc.) a 
condição e o lugar de uma transformação. Dentro de uma sociedade 
ela se move, pois, um dos seus pontos estratégicos, a articulação da 
cultura com a natureza. Em história, ela instaura um “governo da 
natureza”, de uma forma que concerne à relação do presente com o 

                                                        
5 A carta de cessão de direitos deve ser assinada pelos depoentes, após a redação do texto final da 
textualização das entrevistas. Nela “fica explicitado como aqueles textos podem ser utilizados pelo 
pesquisador. Essa carta de cessão, embora tenha peso jurídico, pode ser de redação simples, desde 
que aceita pelo colaborador”. (GARNICA, 2006, p. 97). 
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passado – não sendo este um “dado”, mas um produto. Desse traço 
comum a toda pesquisa científica, precisamente onde ela é uma 
técnica, é possível realçar as marcas. (CERTEAU, 1998, p. 80). 

 

 

Deste modo, essa relação do presente com o passado permite que possamos 

fazer uma reinterpretação da história, que no nosso estudo compete à compreensão 

do ensino de Matemática pelo Rádio. Porém, as lembranças desse passado 

emergem da memória dos nossos depoentes que, por vezes, necessitam de 

estímulos, tais como a visualização de uma fotografia da época, de um documento, 

ou outra estratégia que os faça reavivar elementos da experiência vivida no 

passado.  

Para Alberti (2005), a memória é constituída como objeto de contínua 

negociação, pois ela  

 

 
é essencial a um grupo porque está atrelada à construção de sua 
identidade. Ela [a memória] é resultado de um trabalho de 
organização e de seleção do que é importante para o sentido de 
unidade, de continuidade e de coerência – isto é, de identidade. E 
porque a memória é mutante, é possível falar de uma história das 
memórias de pessoas ou grupos, passível de ser estudada por meio 
de entrevistas de História Oral. (ALBERTI, 2005, p. 167). 

 

  

Compreendemos que, em nosso estudo, a reconstituição da história nos 

revela a preservação da memória de um grupo de pessoas que vivenciou a 

experiência radiofônica. Ainda conforme Alberti (2005, p. 169), a entrevista é 

“compreendida também como documento de cunho biográfico, do mesmo gênero de 

memórias, autobiografias, diários e outros documentos pessoais”. Deste modo, as 

entrevistas realizadas nos respaldaram em nossas compreensões. 

 

 

2.2 OS ARQUIVOS E A ESCOLHA DOS PARTICIPANTES COLABORADORES 

 

 

Entendemos que as respostas às nossas questões de pesquisa foram 

encontradas por meio de documentos dos arquivos que visitamos e das entrevistas 
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que realizamos. Dois foram os arquivos que visitamos: 1) o arquivo da Rádio Rural 

de Natal; e 2) o arquivo geral da Arquidiocese de Natal, que se divide em dois, a 

saber: o Arquivo Geral e o arquivo do Serviço de Assistência Rural (SAR).  

Para a seleção dos entrevistados - os participantes colaboradores desta 

pesquisa - entramos em contato com três técnicas do SAR, as senhoras Maria da 

Salete Bernardo da Câmara, Dione Violeta de Medeiros e Carol Camy Condon; com 

dois professores-locutores: João Faustino Ferreira Neto e Maria José Teixeira 

Peixoto; com duas monitoras: Maria das Dores do Nascimento e Maria Ibanês de 

França Soares; e com os alunos das Escolas Radiofônicas: Maria de Fátima da 

Silva, Maria Luiza do Nascimento, José Soares Filho, João Bernardino da Silva 

Filho, José Bernardino Sobrinho, José Reinaldo da Silva e Maria Ionete de França. 

Esses colaboradores nos cederam a autorização6 para publicar seus depoimentos. 

Porém, dos sete alunos procurados só consideramos os depoimentos dos quatro 

últimos, pois entendemos que os depoimentos dos demais fornecem poucos 

elementos referentes aos nossos objetivos da pesquisa.  

Na procura por nossas fontes e depoentes, primeiramente conversamos com 

o professor João Faustino, que nos informou sobre os arquivos da Arquidiocese de 

Natal. Ao adentrarmos neste arquivo, encontramos documentos com nomes de 

monitoras e alunos, e, a partir desses documentos chegamos à monitora Maria das 

Dores do Nascimento, que nos informou sobre Maria Ibanês de França Soares, 

outra monitora. Essas duas monitoras informaram-nos sobre os alunos, que 

continuam morando nas mesmas comunidades (Logradouro e Catolé)/(RN)7, onde 

estudaram pelas Escolas Radiofônicas. Quanto às três técnicas do SAR e a outra 

professora-locutora, encontramos duas em um evento sobre o assunto (Escolas 

Radiofônicas) e estas nos levaram às outras duas. A opção por esses depoentes, 

em parte, se deu pelo denominado “critério de rede”, segundo o qual, como 

esclarece Garnica (2006, p. 94), “um colaborador sugere ao pesquisador a 

pertinência do depoimento de outra pessoa, construindo assim uma rede de 

colaboradores”. A seguir detalharemos essa caminhada.    

Por já conhecermos o professor-locutor João Faustino Ferreira Neto, por este 

ter participado como depoente na pesquisa de Gutierre (2008), iniciamos nossa 

                                                        
6 As cartas de cessão de direitos estão no apêndice A deste estudo. 
7 As comunidades de Logradouro e Catolé fazem parte do município de Lagoa Salgada (RN).  
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busca entrevistando-o no mês de fevereiro de 2009. Ele, além de nos dar 

informações sobre o ensino de Matemática pelo rádio, pode também nos indicar 

caminhos a percorrer para compor nossas fontes. 

Deste modo, por sugestão do professor João Faustino, passamos a procurar 

por documentos nos arquivos da Arquidiocese de Natal8. 
 

Figura 1 - Arquidiocese de Natal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http:/Blog.cancaonova.com/natal. Acesso em 6 dez. 2010. 
 

Nosso acesso à Arquidiocese de Natal não foi fácil, pois foram muitas as 

tentativas para obter acesso ao seu Arquivo Geral, onde se encontram alguns 

documentos sobre a Educação Rural e a História das Escolas Radiofônicas. Essa 

dificuldade se deu pelo fato desse Arquivo estar sendo (re)organizado, o que 

implicou passarmos quase seis meses para conseguir consultar os documentos. 

 Diante disto, procuramos também evidenciar outras fontes documentais nos 

arquivos da Rádio Rural de Natal, mas o produtor de locução da rádio nos informou 

que todo o arquivo sobre a Rádio Rural e as Escolas Radiofônicas estava sobre a 

proteção do Arquivo Geral da Arquidiocese de Natal e do arquivo do Serviço de 

Assistência Rural (SAR), situado na Arquidiocese. 

                                                        
8 A Arquidiocese de Natal foi criada em 29 de dezembro de 1909. Situada na Catedral Metropolitana 
de Natal, na avenida Floriano Peixoto, 674, bairro Tirol. Está dividida em três Regiões Pastorais e 13 
Zonas. Ao todo, são 73 paróquias, 10 áreas pastorais e uma diaconia. (Disponível em: História 
Arquidiocese de Natal/Regional Nordeste 2 - CNBB http://www.arquidiocesedenatal.org.br. Acesso 
em 6 dez.2010). 
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Assim, fomos ao SAR, onde nos informaram que não havia muitos 

documentos sobre as Escolas Radiofônicas (ER), e que estes pertenciam ao Arquivo 

Geral. Então decidimos voltar ao Arquivo Geral, e no mês de abril de 2009, o 

arquivista nos recebeu e nos apresentou a uma colega de trabalho que fez pesquisa 

sobre a Rádio Rural, resultando no seu trabalho de conclusão do curso de 

graduação em Jornalismo, apresentado à UFRN. A pesquisadora nos forneceu o 

segundo capítulo de sua monografia, que versava sobre as Escolas Radiofônicas. 

Neste capítulo, encontramos algumas informações sobre a criação das Escolas 

Radiofônicas e sua abrangência. Sobre o nosso acesso aos documentos do Arquivo 

Geral, o arquivista nos pediu para voltarmos no mês seguinte, pois iria pedir 

permissão ao padre chefe do setor. 

 Então, no mês de maio, após autorização prévia do chefe do setor, 

retornamos ao Arquivo Geral, onde o arquivista nos informou ter o chefe 

desautorizado nossa visita, pois o Arquivo estava sofrendo reformas estruturais e 

somente poderíamos voltar dois meses após aquela data. Finalmente, no mês de 

agosto de 2009, tivemos acesso aos documentos do Arquivo Geral. Passamos 

alguns dias no local estudando os documentos que julgávamos serem importantes.  

A cada documento pesquisado, buscávamos por respostas sobre o ensino de 

Matemática, pois ainda não tínhamos clareza do que poderíamos encontrar, a não 

ser as referências aos Módulos de Ensino de Matemática elaborados pelo professor 

João Faustino para o curso ginasial pelo rádio, apresentado por ele anteriormente. O 

material supracitado será melhor detalhado na quarta parte deste estudo, 

Continuando nossas buscas no arquivo geral da Arquidiocese, resolvemos 

fotografar o maior número de documentos possível, pois poderíamos não ter um 

novo acesso a esses documentos, e tudo poderia ser útil para esta pesquisa.  

No mês de setembro de 2009, voltamos ao Arquivo Geral da Arquidiocese de 

Natal. Desta vez, o arquivista nos recebeu muito bem, pois já havíamos estabelecido 

os primeiros contatos. Alguns cuidados em relação aos materiais deste arquivo 

foram necessários, como o uso de equipamentos como máscara e luvas. Este 

cuidado, alerta-nos Bacellar (2005, p. 54), “deveria ser naturalmente obrigatório, 

como prevenção da saúde do consulente e como forma de favorecer a preservação 

do papel”.  

Passamos mais duas semanas pesquisando as fontes escritas daquele local. 

Nesse momento, já tínhamos definido que tomaríamos depoimentos orais de 



28 

 

técnicos do SAR, professores-locutores, monitores e alunos das Escolas 

Radiofônicas. Tal decisão deu-se pelo fato de termos encontrado documentos que 

apontavam essas pessoas como participantes diretas no processo de ensino e de 

aprendizagem nas Escolas Radiofônicas.   

Devemos registrar que concentramos nossas buscas no Arquivo Geral da 

Arquidiocese, pois obtivemos informações dos chefes dos setores9 de que nos 

arquivos do SAR e da Rádio Rural não havia documentos sobre as Escolas 

Radiofônicas. Assim, continuamos a pesquisa no Arquivo Geral, e lá encontramos 

documentos muito importantes, dentre eles cartas de alunos e monitoras, listas de 

freqüências de alunos nas aulas, mapas de acompanhamento do trabalho das 

Escolas pelos técnicos do SAR, mapa de despesas orçamentárias das Escolas 

Radiofônicas, relatório dos serviços desenvolvidos pelo SAR, script de aulas e 

outros. 

Somente no mês de novembro de 2009, na ocasião do lançamento do livro 

“Escolas Radiofônicas de Natal”, organizado por Paiva (2009), tivemos a 

oportunidade de conversar e marcar um encontro com uma professora locutora 

Maria José Teixeira Peixoto e uma técnica do SAR, Maria da Salete Bernardo da 

Câmara. Assim, no mês de agosto de 2010, realizamos as entrevistas.  

Percebemos que o lançamento daquela obra era também mais uma fonte 

bibliográfica, pois já havíamos nos remetido às referências escritas de Pinto (1989), 

Medeiros (2005) e Wanderley (1984). 

Após analisar os documentos pesquisados, começamos a procurar nos 

municípios norte-riograndenses de Macaíba, Lages e Lagoa Salgada outros 

possíveis depoentes da pesquisa, ou seja, monitores e alunos, visto que, nos 

documentos pesquisados, encontramos listas de alunos e monitoras destas três 

cidades. Porém, nossa busca nas cidades de Macaíba e Lages não foram bem 

sucedidas, pois apesar de procuramos informações em escolas, centros 

comunitários e conversamos com alguns professores, não conseguimos localizar as 

monitoras dessas cidades. 

                                                        
9 Fomos informadas pelos chefes desses setores que todos os documentos sobre as Escolas 
Radiofônicas que havia no arquivo do SAR e na Rádio Rural de Natal agora fazem parte do Arquivo 
Geral da Arquidiocese de Natal. O SAR funciona no prédio da Arquidiocese de Natal, e a Rádio Rural, 
atualmente associada à Rádio Canção Nova, situa-se na rua Açu, próxima à Arquidiocese de Natal.  
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Então, partimos para uma busca na cidade de Lagoa Salgada, procurando 

ajuda na Secretaria Municipal de Educação e apoio de pessoas das comunidades 

rurais de Logradouro e Catolé. Nessa cidade, encontramos o apoio da Secretária de 

Educação do referido município. Apresentamos a ela uma lista de frequência de 

aulas datada do ano 1966, adquirida na Arquidiocese de Natal, na qual estava o 

nome da monitora Maria das Dores do Nascimento e seus vinte e oito alunos. 

Pedimos, então, para a Secretária de Educação localizar essas pessoas, e 

finalmente, ela nos ajudou. 

Posteriormente, para nossa surpresa, a Secretária de Educação nos informou 

que a monitora Maria das Dores do Nascimento, hoje com mais de 70 anos de 

idade, mudou-se da comunidade de Logradouro (onde deu aula pela Escola 

Radiofônica) e atualmente morava na cidade de Lagoa Salgada. Fomos ao seu 

encontro e conseguimos agendar uma entrevista com esta monitora para o mês de 

janeiro de 2010.  

Por intermédio da monitora Maria das Dores do Nascimento, chegamos até a 

monitora Maria Ibanês de França Soares (que deu aula na localidade de Catolé), e 

que também mora atualmente na cidade de Lagoa Salgada. Assim, no mesmo dia, 

conseguimos entrevistar esta monitora, que passou a ser mais uma participante 

colaboradora da nossa pesquisa.  

Por meio de dona Maria Ibanês conversamos com uma de suas alunas, Maria 

Ionete de França, que nos forneceu informações importantes sobre as aulas, nos 

ajudando inclusive a esclarecer alguns elementos dos depoimentos da monitora. 

Nesse caso, a memória sendo entendida como “[...] um conjunto de funções 

psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações 

passadas, ou que ele representa como passadas.” (LE GOFF, 2008, p. 419), justifica 

a necessidade dos auxílios que puderam ser mobilizados.  

Retomando o contato com a Secretária de Educação de Lagoa Salgada, esta 

nos apresentou à coordenadora pedagógica das escolas das comunidades rurais da 

cidade. Então chegamos à Francisca Venâncio da Silva, conhecida como Tica, 

funcionária da Escola Municipal José Bonifácio, da comunidade de Logradouro, que 

conhece alguns alunos da monitora Maria das Dores, e a eles nos apresentou. 

Assim, em sete de abril de 2010 conseguimos entrevistar o aluno José Bernardino 

Sobrinho e João Bernardino da Silva Filho. Também por meio de Tica conhecemos 
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outros alunos e agendamos, para o dia dezoito de abril, a entrevista com o aluno 

José Reinaldo da Silva.  

Somente no mês de agosto de 2010, por meio de uma colega de trabalho, 

conseguimos realizar a entrevista com a técnica do SAR Maria da Salete Bernardo 

da Câmara, e, por meio dela, agendar ainda uma entrevista coletiva com mais duas 

técnicas do SAR, Dione Violeta de Medeiros e Carol Camy Condon, além da 

professora-locutora Maria José Peixoto. A partir destes depoimentos orais, 

obtivemos mais elementos que deram respaldo à bibliografia pesquisada e aos 

depoimentos das monitoras e dos alunos.  

Dessa forma, entendemos ter constituído, juntamente com as fontes escritas, 

um conjunto de materiais consistentes que será analisado nas partes seguintes.  

 

 

2.3 OS PARTICIPANTES COLABORADORES DA PESQUISA 

 

 

 Apresentamos aqui os participantes colaboradores da pesquisa, constituindo 

quatro grupos: as técnicas do SAR; os professores-locutores; as monitoras; e os 

alunos. As técnicas do SAR, responsáveis pela organização do sistema radiofônico, 

forneciam subsídios materiais e metodológicos para execução das aulas ministradas 

pelos professores-locutores. Estes utilizavam os estúdios da Rádio Rural de Natal 

para desenvolverem e transmitirem as aulas que chegavam às comunidades rurais, 

e estas aulas eram estudadas pelas monitoras, que, por sua vez, mediavam os 

estudos junto aos alunos. Apresentamos os participantes colaboradores na figura 2, 

e os descreveremos a seguir. 
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Figura 2 – Os participantes colaboradores da pesquisa. 
A {text-dec oratio n: no ne } A {text-dec oratio n: no ne } A {text-dec oratio n: no ne } A {text-dec oratio n: no ne } 

José Reinaldo

João Bernardino
José Bernardino

Maria Ionete

Maria das Dôres
Maria  Ibanês

João Faustino
Maria José

Carol Camy
Maria da Salete Dione Violeta

 
Fonte: Arquivo pessoal de Márcia Assis. 

 

As técnicas do SAR que entrevistamos são: Maria da Salete Bernardo da 

Câmara, Dione Violeta de Medeiros (residentes na cidade de Natal/RN), e Carol 

Camy Condon10 (residente em Nova York/EUA). Os depoimentos destas 

participantes, juntamente com o da professora-locutora Maria José Teixeira 

Peixoto11, aconteceram no dia 12 do mês de agosto de 2010 (figura 3). No dia 10 de 

agosto de 2010 fizemos entrevista exclusiva com Dona Salete. No dia 12, não se 

tratava apenas de um momento de entrevista da nossa pesquisa, era um reencontro 

de amigas organizado por Dona Salete, a nosso pedido, pois teríamos a 
                                                        
10 As textualizações das entrevistas com estas três técnicas estão, respectivamente nos apêndice B, 
C e D deste estudo. 
11 A textualização da entrevista com a professora está no apêndice E deste estudo. 
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oportunidade de conversar com pessoas que fizeram parte da história do Ensino 

pelo rádio no RN.  

 
Figura 3 - Entrevista realizada no dia 12 de agosto – os participantes (da esquerda para a 

direita): Márcia, Salete, Dione, Maria José e Carol. 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Márcia Assis. 

 

Maria da Salete, que nas Escolas Radiofônicas, trabalhou como a primeira 

coordenadora do Setor Rádio TV Educação (SERTE) no início da década de 1960, e 

dedicou sua vida à educação no RN, hoje é aposentada pela Secretaria Estadual de 

Educação. Dione Violeta foi a segunda coordenadora do SERTE, ocupando a função 

deixada por Maria da Salete e permaneceu nesta função por dois anos - de 1963 a 

1965. Foi também professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e atualmente está aposentada. Carol Camy Condon, natural de Nova 

York/EUA, trabalhou no SAR de 1961 a 1964, e auxiliou às Escolas Radiofônicas 

como voluntária, convidada por Dom Eugênio de Araújo Sales.      

 Os professores-locutores são: João Faustino Ferreira Neto, professor-locutor 

de Matemática no curso de Madureza (ginasial pelo rádio) de 1963 a 1970; e Maria 

José Teixeira Peixoto, professora-locutora no curso de alfabetização e curso 

primário das Escolas Radiofônicas de 1961 a 1965. O professor João Faustino, 

graduado em Pedagogia e Matemática pela UFRN e pós-graduado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) e Universidade de Michigan (EUA), foi professor de 
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Matemática do Seminário de São Pedro, Colégio Marista e Colégio Atheneu, Diretor 

da Escola Industrial de Natal (atual IFRN), Secretário Estadual de Educação e 

professor de Matemática nos cursos de graduação de Pedagogia e Matemática pela 

UFRN, hoje se dedicando ao cenário político do RN. Os depoimentos do professor 

João Faustino Ferreira Neto12 foram coletados em fevereiro de 2009 e em maio de 

2011. Ele também nos forneceu documentos do seu arquivo pessoal, principalmente 

os módulos de ensino utilizados no Curso de Madureza. 

 A professora Maria José, formada pela Escola Normal de Natal para o 

exercício do Magistério, ingressou no trabalho das Escolas Radiofônicas ainda 

recém-formada, por intermédio de sua professora da Escola Normal, Carmém 

Fernandes Pedroza. Formada em Serviço Social, trabalhou como professora da 

UFRN e hoje está aposentada. A professora Maria José nos atendeu em várias 

solicitações esclarecendo questões pendentes e nos fornecendo documentos 

pessoais, tais como script de aulas, fotografias da época, cópias de provas e de 

outros documentos das Escolas Radiofônicas. 

 As monitoras Maria das Dores do Nascimento e Maria Ibanês de França 

Soares13 atuaram nas Escolas Radiofônicas no início dos anos 1960 no município de 

Lagoa Salgada(RN). A sala de aula da monitora Maria das Dores funcionava na 

casa de seus pais, na comunidade rural de Logradouro, município de Lagoa 

Salgada(RN). Atualmente ela é professora aposentada da rede estadual de ensino e 

mora no mesmo município, onde nos recebeu e nos concedeu entrevistas, em 

janeiro e agosto de 2010. 

 A monitora Maria Ibanês de França Soares deu aulas pela Escola Radiofônica 

na comunidade rural de Catolé, município de Lagoa Salgada(RN). A escola, que 

funcionava na igreja da comunidade, depois passou para um prédio construído pela 

prefeitura, ao lado da referida igreja. Com isso, a monitora passou a morar e a dar 

aulas nessa casa, que depois foi ampliada para acolher sua família e seus alunos, 

após o seu casamento. A monitora Maria Ibanês, ao deixar as Escolas Radiofônicas, 

foi professora da rede municipal de ensino de Lagoa Salgada e depois vereadora 

por três mandatos. Hoje é aposentada e mora na cidade de Lagoa Salgada, onde 

                                                        
12 A textualização da entrevista com o professor João Faustino Ferreira Neto está no apêndice F 
deste estudo. 
13 As textualizações das entrevistas com estas duas monitoras estão, respectivamente nos apêndices 
G e H deste estudo. 
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nos recebeu, prestando algumas informações em depoimentos no mês de abril de 

2010 e em abril de 2011. 

 Os alunos que nos receberam são: João Bernardino da Silva Filho, José 

Bernardino Sobrinho, José Reinaldo da Silva (alunos da monitora Maria das Dores) 

e Maria Ionete de França (aluna da monitora Maria Ibanês)14. Esses quatro alunos 

não deram prosseguimento aos estudos, frequentaram apenas as Escolas 

Radiofônicas na década de 1960 e continuam morando nas mesmas comunidades 

rurais de Logradouro e Catolé. Permanecem no ofício de agricultores, porém, 

atualmente, trabalhando em suas próprias terras, que são pequenas propriedades. 

Esses alunos, na época em que estudaram pelo Rádio, trabalhavam como 

empregados nas fazendas de outros proprietários.  

Esses alunos nos forneceram depoimentos nos meses de janeiro e abril de 

2010 sobre suas experiências nas Escolas e em suas comunidades, e ainda que 

não guardem documentos (registros) da época, seus depoimentos orais formalizam 

neste estudo um importante acervo para nossas questões sobre o ensino de 

Matemática pelo rádio. 

Devemos salientar que foram salutares para este estudo os depoimentos do 

aluno José Reinaldo da Silva, devido à sua disponibilidade em dialogar conosco 

todas as vezes que solicitamos, bem como foram essenciais os esclarecimentos da 

aluna Maria Ionete de França, que nos ajudou na intermediação e na compreensão 

dos depoimentos de sua monitora Maria Ibanês.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
14 As textualizações das entrevistas com estes quatro alunos estão, respectivamente nos apêndices I, 
J, K e L deste estudo. 
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3 NAVEGANDO NAS ONDAS DO RÁDIO 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

O rádio é um aparelho que transmite a palavra ou qualquer outro 
som à grande distância por meio da eletricidade. Quem inventou o 
rádio foi um italiano chamado Guilherme Marconi. O rádio não é 
somente um poderoso meio de comunicação. O rádio é um veículo 
de boa formação moral e espiritual de homens que trabalham pela 
promoção de sua comunidade. Por exemplo, há cinco anos atrás, 
ninguém pensava na educação do homem campesino do Rio Grande 
do Norte. O mundo rural não participava da grande comunidade 
brasileira. Surgiu então a idéia de educar pelo rádio, o mundo rural 
libertou-se do isolamento. (SILVA, 1964, p.3). 
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 Começamos esta parte com as palavras de Silva (1964), monitora de uma 

escola radiofônica do RN, que ratificam o fato do rádio ter chegado ao meio rural 

como uma forma de tirar do isolamento a população por meio do ensino a distância. 

Compreendemos que as palavras da monitora traduzem bem o que intitulamos 

como “Navegando nas ondas do rádio”, no sentido de abordarmos nesta parte um 

pouco da função do rádio como veículo de promoção do ensino, num período que 

não havia outras formas de ensino a distância. Assim, nesta parte, nos 

remeteremos, no primeiro momento, ao contexto da educação a distância no Brasil e 

no RN. No segundo momento, à organização das Escolas Radiofônicas do RN e ao 

método de ensino utilizado, bem como a Matemática das aulas, segundo as fontes 

pesquisadas.  

 

 

3.1 CONTEXTO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PELO RÁDIO 

 

 

Nas primeiras décadas do século passado, o rádio desempenhou forte 

influência na divulgação e na formação de opiniões no campo político e social do 

nosso país. As emissoras de rádio começaram a funcionar em 1922 - de forma 

amadora - a partir de iniciativas de grupos associados ou clubes de classes, que 

objetivavam difundir a cultura e favorecer a integração nacional (LIMA, 1984). A 

expansão da comunicação pelo rádio deu-se entre as décadas de 1930 e 1950, 

iniciada pela chamada política de modernização do estado brasileiro do governo 

Getúlio Vargas, conforme nos lembra Nascimento (2006):  

 
 

A década de 1930, no que diz respeito à radiodifusão, é marcada 
pelo aumento da produção de aparelhos de rádio, embora os 
componentes continuassem sendo importados. [...] Getúlio Vargas 
autoriza a veiculação de propaganda pelo rádio. No processo de 
modernização do Estado brasileiro, o rádio foi um instrumento 
poderoso na divulgação do ideário estadonovista, e Getúlio Vargas 
soube como empregá-lo na construção do mito do ‘pai dos pobres’. A 
técnica da propaganda explora exaustivamente um dado clima de 
religiosidade constitutivo das relações entre o chefe e comandados, 
que se consubstancia principalmente no culto de veneração à pátria. 
A partir de 1943, o ministro do Trabalho começou a transmitir através 
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do rádio uma série de palestras dirigidas aos trabalhadores. O 
programa foi denominado de “Hora do Brasil”, e todas as emissoras 
de rádio existentes no país eram obrigadas a fazer a sua 
transmissão. O Estado Novo é apresentado como o responsável pela 
reabilitação da dignidade do trabalho e do trabalhador. 
(NASCIMENTO, 2006, p. 4-5). 

 

  

No contexto educacional o rádio também assume a função de disseminador 

de programas que promovem o acesso da população brasileira à formação escolar. 

Nesse sentido, o pesquisador Maciel (2009) nos apresenta algumas experiências na 

Educação a Distância pelo rádio e TV.   

 

 
O antropólogo Edgard Roquette Pinto, bem como o professor de 
matemática Euclides Roxo já discutia como se ensinar através do 
cinema mudo desde a década de 1910. Na década de 1920 surge a 
primeira rádio educativa do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de 
Janeiro. Inaugurada no Gabinete de Física da Escola Politécnica do 
Rio de Janeiro, em 1923, teve como fundadores, dentre outros, 
Edgard Roquette Pinto, Henrique Morize, Democrito Lartigaut, 
Francisco Lafayette e Carlos Guinle. Em 1936 esta é doada para o 
Governo Federal e passa a se chamar Rádio Ministério da Educação 
– Rádio MEC, instituição esta que existe até hoje e era administrada 
pela ACERP até o ano de 2008. (MACIEL, 2009, p. 29-30). 

 

 

Descreve Maciel (2009) também, uma das experiências pioneiras no ensino 

de Matemática, o programa Universidade do Ar: 

 

 
O Boletim Técnico do SENAC (2007, p. 36), contém a informação de 
que o primeiro programa de rádio educativo com aulas de 
Matemática foi o Universidade do Ar da Rádio Nacional do Rio de 
Janeiro, veiculado no ano de 1941. Porém, há de se considerar a 
hipótese de que o ensino da matemática pelo rádio já estivesse 
presente desde a década de 1920, pois o seu primeiro presidente, 
Henrique Morize, foi Doutor em Ciências Físicas e Matemáticas pela 
Escola Politécnica do Rio de Janeiro. (MACIEL, 2009, p. 30). 

 

 

O projeto “Universidade do Ar” tinha como finalidade levar orientações 

metodológicas para professores de todo o país para a melhoria de sua prática 
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docente, dentro dos princípios da legislação vigente e das mais modernas técnicas 

pedagógicas. No ponto de vista de Oliveira (2007), foi pioneiro na formação 

continuada a distância. E um dos colaboradores que ministrava aulas de Matemática 

foi o professor Júlio Cesar de Mello e Souza (Malba Tahan). Porém, o projeto não 

era exclusivo para professores de Matemática.  

 

 
A inscrição era gratuita e aberta a qualquer professor, registrado ou 
não, do grau secundário, normal ou comercial. Os alunos recebiam 
gratuitamente resumos mimeografados das aulas dadas e outras 
indicações necessárias do curso. O certificado de aperfeiçoamento 
era concedido aos professores mediante a entrega de trabalhos com 
fim de apurar o aproveitamento do curso na matéria escolhida. Cada 
professor determinava as bases desse trabalho e as condições de 
julgamento, condizentes com as exigências da matéria a seu cargo. 
(OLIVEIRA, 2007, p. 43) 

 

 

As aulas eram transmitidas diariamente às dezoito horas e quarenta e cinco 

minutos, exceto às quintas e aos domingos, num total de 20 aulas por matéria.  

Outra experiência educativa pelo rádio deu-se pelas Escolas Radiofônicas, 

instaladas inicialmente no Estado do Rio Grande do Norte pela Rádio Rural de Natal, 

em 1958, com a finalidade de alfabetizar adultos das zonas rurais. Logo após, na 

década de 1960, essa experiência atinge diversos outros municípios, principalmente 

das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esse desempenho, devido ao MEB, 

atingiu, em 1963, os estados do Amazonas, Maranhão, Piauí, Pará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Alagoas, Mato Grosso, 

Ceará e Sergipe. (SOUZA, 2006). 

 Atualmente, o ensino a distância ampliou-se com o aparecimento da 

televisão, computadores e internet, formando uma teia de tecnologias que encurta 

distâncias nos sentidos de tempo e lugar, favorecendo grande parcela da população 

brasileira que não teve acesso à educação ou não teve, em suas comunidades, 

instituições de ensino que atendessem às suas necessidades de formação escolar. 

Logo, entendemos que as experiências de ensino pelo rádio, mencionadas acima, 

dentre outras, se caracterizaram como uma forma inicial de conceber o ensino a 

distância no Brasil.   
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3.2 SISTEMA RADIOFÔNICO NO RN: ORGANIZAÇÃO E MÉTODO DE ENSINO  

 

 

As Escolas Radiofônicas no Rio Grande do Norte nasceram como uma forma 

de levar à população do meio rural um programa de alfabetização promovido pela 

igreja católica. Na década de 1950, a igreja católica desenvolveu nas comunidades 

rurais do RN algumas ações sociais, pois grande parte da população rural vivia em 

condições muito precárias. Além das periódicas secas que atingiam o homem do 

campo, que vivia da agricultura, faltava também a essa população, saúde, educação 

e outros serviços essenciais a uma sobrevivência digna.   

As constantes secas e a ausência de políticas públicas agrárias para melhoria 

do homem do campo motivaram o êxodo rural, provocando a vinda de um grande 

contingente de pessoas para Natal, capital do Estado. Além dos problemas da seca, 

os efeitos da II Guerra Mundial também impulsionaram a vinda desse contingente 

rural para Natal. Conforme Rocha (2006), 

 

 
[...] Na realidade, a falta de condições de trabalho no campo era a 
principal causa desses problemas. Outro aspecto que não podemos 
deixar de destacar na cidade, são os efeitos da II Guerra Mundial[...] 
Com o final da guerra veio o grande colapso: desapareceram os 
americanos, o dólar, enfim, tudo que parecia chegar às mãos dos 
pobres de repente deixa de existir, como por exemplo, os empregos 
nas Bases Aérea e Naval, a construção civil, o comércio, os novos 
hotéis, bares, cinemas, oportunidades para as empregadas 
domésticas, dentre outras. (ROCHA, 2006, p. 60-61).  

 

 

Visando a minimizar os problemas sociais enfrentados pela população da 

zona rural do RN, nesse período, entre as décadas de 1950 e 1960, a Igreja Católica 

volta-se para a defesa de questões sociais, pois “é precisamente após a II Grande 

Guerra que ocorrem mudanças na sociedade brasileira, que marcaram a atuação da 

Igreja Católica, que assume posições mais voltadas para as lutas populares” 

(ROCHA, 2006, p.62).  

Desse modo, as condições de vida da população do campo impulsionaram a 

Região Nordeste a experiências educativas pelos novos métodos de ensino para a 

alfabetização de adultos, como o caso das Escolas Radiofônicas, cuja metodologia 
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caracterizou-se pela preocupação de ‘conscientizar’, ou melhor, 
despertar os trabalhadores sobre sua condição de pobreza, miséria e 
das possibilidades políticas, expressas nas lutas reivindicatórias. 
(PINTO, 1989, p. 65).  

 

 

Com esse enfoque de conscientizar a população do meio rural do RN, a 

necessidade da criação das Escolas Radiofônicas nasce no seio das ações sociais 

desenvolvidas pela igreja católica.  “A partir de 1948, as atividades sociais e 

religiosas desenvolvidas pela Arquidiocese de Natal foram caracterizadas como um 

movimento de Ações Sociais e Culturais. Daí o nome de ‘Movimento de Natal’”. 

(PINTO, 1989, p. 93). Entre os pioneiros do Movimento de Natal, destacam-se Dom 

Eugênio de Araújo Sales, Dom Nivaldo Monte e Monsenhor Expedito de Medeiros, 

além de outros representantes do clero, estudantes universitários, profissionais 

liberais e leigos engajados na ação pastoral da Igreja Católica.  

Foi no ano de 1949, visando a expandir sua ação no meio rural, que a igreja 

católica criou o Serviço de Assistência Rural (SAR). Dentre as atividades 

desenvolvidas pelo SAR estava a criação das Escolas Radiofônicas que se 

caracteriza como um modelo de educação rural posteriormente abarcado pelo 

Governo Federal e levado a diversos Estados brasileiros. 

Ainda na década de 1940, o então padre Eugênio de Araújo Sales  conheceu, 

no meio rural da Colômbia, o trabalho educacional utilizando uma emissora de rádio, 

a rádio Sutatenza. 

 

 
Era o começo de um sonho de criar experiência semelhante, em 
Natal, que só se concretizou em 1958, com a instalação da Rádio 
Rural de Natal. Aliás, o sonho começou a ser cultivado em 1947, no 
Rio de Janeiro, quando o Pe. Eugênio participava de um Congresso 
Latino Americano sobre Educação na Vida Rural. Lá, ele conheceu o 
Pe. José Joaquim Salcedo, diretor da Rádio Sutatenza, que lhe 
contou a experiência colombiana. Daí, surgiu a idéia do padre 
natalense ir pessoalmente à Colômbia para verificar in loco a 
iniciativa. (MEDEIROS, 2005, p. 74). 
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Somente em 20 de setembro de 1958 é concretizado o projeto, “o sonho” do 

então padre Eugênio de Araújo Sales (figura 4), quando, por meio da Rádio Rural, é 

transmitida a primeira aula radiofônica do Sistema de Natal, junto à Arquidiocese de 

Natal e ao SAR.  
 

Figura 4 - Dom Eugênio de Araújo Sales. 

 
Fonte:  http://cancaonova.com. Acesso em 4 ago. 2010. 

 

Assim, nasce no Estado do Rio Grande do Norte a experiência das Escolas 

Radiofônicas, motivada por levar à população da zona rural do Estado a formação 

escolar e religiosa. Estas, descritas por Ferreira Neto (2008), 

 

   
Criadas na Arquidiocese de Natal por dom Eugênio de Araújo Sales. 
Rádios cativos eram instalados em pequenas localidades, 
normalmente sob a supervisão do pároco local, sintonizados 
exclusivamente na Rádio Rural, pertencente à diocese. Nessa 
emissora foi desenvolvido um abrangente programa de educação 
popular. (FERREIRA NETO, 2008, p. 65). 

 

 

Essa experiência deu origem à inauguração da Rádio Rural na cidade de 

Natal, responsável pela transmissão das aulas, inicialmente sintonizada por 

sessenta e nove escolas de comunidades rurais dos municípios de São Paulo do 

Potengi, Macaíba, São José do Mipibu, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim e 

Touros.  
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As aulas eram transmitidas por um professor-locutor (figura 5) e assistidas por 

monitores juntos com os alunos.  

 
Figura 5 - Professora-locutora Maria José Teixeira Peixoto – no estúdio da Rádio Rural. 

 

 
Fonte: Acervo pessoal da professora Maria José Teixeira Peixoto. 

 

Posteriormente, outros municípios do Estado do Rio Grande do Norte se 

agregaram e fundaram novas escolas em suas comunidades rurais. Havia em cada 

município, geralmente um pároco local que acompanhava o trabalho realizado pelos 

monitores. No município de Lagoa Salgada, tivemos informações de que essa tarefa 

cabia ao padre Antônio Barros (figura 6).   
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Figura 6 – Padre Antônio Barros (1914-2000), pároco da cidade de Lagoa 
Salgada/RN por mais de 50 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Casa da Cultura de Lagoa Salgada (RN). 

 

As aulas, muitas vezes aconteciam nos salões das igrejas locais ou nas casas 

das monitoras. A figura 7 a seguir, da década de 1960, mostra uma sala de aula de 

uma comunidade rural. 
Figura 7 - Sala de aula – Escola Radiofônica. 

 
Fonte: Acervo pessoal da professora Maria José Teixeira Peixoto. 
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Em 21 de março de 1961, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) firmou convênio, por meio do Decreto n. 50.370, com o Ministério da 

Educação, dando força ao Movimento de Educação de Base (MEB). A partir daí, o 

MEB, em nível nacional, passou a assumir o ensino radiofônico na Arquidiocese de 

Natal e em outras regiões do País. Essa experiência constituiu um marco histórico 

da educação no Brasil, sendo uma iniciativa da igreja católica na Arquidiocese de 

Natal.  

Na década de 1950, a igreja católica enfatizou a participação de jovens em 

trabalhos de grupos, como movimento de ação católica: Juventude Agrária Católica 

(JAC), Juventude Estudantil Católica (JEC), Juventude Operária Católica (JOC) e 

Juventude Universitária Católica (JUC), dentre outros. A prática da ação católica 

desses grupos, orientada pelo método ‘ver, julgar e agir’15, nascido na Bélgica, 

promoveu discussões acerca das questões político-sociais desencadeando outras 

ações, tais como a criação dos sindicatos rurais. A política econômica capitalista 

passou a ser questionada pelos sindicatos rurais e por grande parcela da classe 

média, que começou a reivindicar a melhoria salarial, saúde, educação e reformas 

de base (dentre elas a reforma agrária). (WANDERLEY, 1984). 

Desse modo, a Educação Rural surge como uma das alternativas para 

resolver os problemas do campo. Conforme descreve Pinto (1989): 

 

 
Nesse sentido, foram realizadas reuniões, seminários e conferências 
de âmbito nacional e internacional. Durante o Seminário Internacional 
de Educação de Adultos, realizado em Petrópolis, 1949, foi proposto 
que se iniciassem os estudos com a finalidade de realizar serviços de 
Educação de Base em nosso país. (PINTO, 1989, p. 63). 

 

 

                                                        
15 O método ver, julgar e agir nasceu no seio da Ação Católica dos anos 50, na Bélgica, encontrou e 
encontra um campo fértil para seu desenvolvimento na Igreja da América Latina. Esses três princípios 
buscam olhar a realidade em que vivem (VER), julgá-la com os olhos da fé (JULGAR) e encontrar 
caminhos de ação impulsionados por este mesmo juízo á luz da fé (AGIR). (Disponível em: O método 
ver-julgar-agir-rever-celebrar.http://www.arquidiocesedenatal.org.br/pjmp/metodologia.htm. Acesso 
em 12 jul. 2011). 
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Das relações entre o Ministério da Agricultura do Brasil e Organizações 

Americanas, foi assinado um acordo para implantação da Educação Rural, surgindo 

diversos modelos de Educação de Base, baseados na educação americana. 

Dessa forma se expande no Brasil, principalmente na região Nordeste, região 

marcada pela exploração da mão-de-obra do trabalhador rural e pelas constantes 

secas, os Movimentos de Educação de Base (MEB). O MEB se constituiu num 

movimento da igreja católica que, juntamente com a JUC e com o Sindicalismo 

Rural, levou a uma redefinição da atuação da prática dos cristãos na sociedade 

brasileira, introduzindo a questão política na década de 1960 e reascendendo nos 

anos de 1970. De acordo com Wanderley (1984, p.16): “O MEB desenvolveu uma 

original pedagogia popular, engendrando subsídios concretos para uma efetiva 

integração da teoria com a prática, para investigação militante, para a educação 

libertadora”. 

Nesse contexto, na década de 1960, o Brasil é palco de algumas propostas 

de alfabetização e cultura popular, dentre as mais expressivas, como destaca 

Wanderley (1984): O Movimento de Cultura Popular, Os Centros Populares de 

Cultura, O Sistema Paulo Freire e a Campanha “De Pé no Chão Também se 

Aprende a Ler”, sendo essa última desenvolvida no estado do Rio Grande do Norte. 

Sobre algumas dessas propostas, ressalta Pinto (1989) que: 

 

 
Vale salientar que o clima de liberdades democráticas que 
caracterizou o período do governo Kubitschek (1956/1961) favoreceu 
a formação de um movimento de expressão popular com práticas de 
cunho educativo e político, promovido por intelectuais de esquerda e 
da igreja católica. (PINTO,1989, p. 65). 

 

 

Uma das ações do MEB foi a instituição das Escolas Radiofônicas, baseadas 

na experiência da Arquidiocese de Natal, pensadas não apenas para levar a 

educação às comunidades rurais, como também para implementar a integração dos 

estudos teóricos e práticos. Como aborda Wanderley (1984): 

 

 
O MEB procurou fornecer subsídios por meio de elementos 
contínuos de socialização e ressocialização, do conhecimento crítico 
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da realidade da conjunção da teoria com a prática, das atividades 
experimentais e de avaliação, das relações entre as lideranças e as 
bases, da participação política e de uma adequação pedagógica 
popular. (WANDERLEY, 1984, p. 22). 

 

 

Foi na região Nordeste que o MEB começou a atuar de maneira sistemática, 

tendo como principais estados o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Ceará 

e Bahia. O auge de sua atuação deu-se entre 1961 a 1966, período que contou com 

a participação de uma vasta equipe de trabalho em diversos estados do Brasil 

(figura 8). E o Rio Grande do Norte foi palco da ação pioneira nas emissoras 

radiofônicas, com destaque na ação social da igreja pelo Movimento de Natal. 
 

Figura 8 - Quadro de pessoal do MEB no Brasil período 1963 a 1965.16 
 

 
Fonte: Wanderley (1984, p.27) 

                                                        
16 A cópia deste quadro está no anexo A deste estudo.  
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A repercussão e os bons resultados obtidos pelas Escolas Radiofônicas de 

Natal/RN e Aracaju/SE levaram a Igreja a realizar o primeiro Seminário de Educação 

de Base, em Aracaju, em 1960, resultando na sistematização do Movimento de 

Educação de Base (MEB). Conforme Paiva (2009): 

 

 
A proposta inicial foi enviada pela CNBB ao recém eleito presidente 
da República, Jânio Quadros, que anunciou através de carta datada 
de 28 de novembro de 1960 o seu apoio à proposta formulada. Em 
21 de março de 1961, mediante o Decreto n. 50.370 foi estabelecido 
que o Governo Federal forneceria recursos para concretização do 
MEB, delegando a responsabilidade da sua execução à CNBB. 
Portanto, o MEB estava vinculado à CNBB através do Conselho 
Diretor Nacional (CDN), que era constituído por bispos das áreas de 
abrangência do Movimento e por mais dois leigos, sendo um deles 
representante do Presidente da República. (PAIVA, 2009, p. 61). 

 

 

Assim formalizado, o MEB tinha o objetivo de cooperar na formação integral 

de adultos e adolescentes, nas áreas menos desenvolvidas do país. 

O MEB tinha em sua estrutura, em nível nacional, um Conselho Diretor 

Nacional (CDN), composto por 9 bispos e arcebispos, e 2 leigos, sendo um 

representante do Presidente da República. Em cada estado, um Conselho Diretor 

Estadual (CDE), composto pelos bispos locais. Para cada Sistema Local, cabia ao 

bispo diocesano a responsabilidade da orientação dos serviços. Os leigos eram 

orientados pela Comissão Executiva Nacional (CEN), que dependia do CDN que 

orientava as atividades das Equipes Estaduais (EE), das quais dependiam as 

Equipes Locais (EL). Conforme Wanderley (1984), fazia parte da organização do 

MEB uma Diretoria Executiva Nacional  

 

 
[...] constituída pelo presidente e vice-presidente do CDN e por um 
secretário. Papel importante teve o Secretário Central, com sede na 
Guanabara, a quem competia criar e organizar os Sistemas novos, 
treinar e selecionar o pessoal para as EL, organizar as EE e 
coordenar, técnica e administrativamente, o trabalho em todo país. 
Com destaque na estruturação nacional funcionava a Equipe 
Nacional, constituída pela CEN, suas assessorias e departamentos, 
técnicos e administrativos. (WANDERLEY, 1984, p. 52). 
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Cabia à Equipe Local planejar, executar e coordenar o programa local de 

Educação de Base, por meio da unidade nuclear do Movimento - o Sistema 

Radioeducativo - que atingia uma área determinada.  

Na equipe local, uma das coordenadoras foi Carol Camy Condon. Ela é 

americana e morava em Nova York, onde conheceu Dom Eugênio Sales, e foi 

convidada por ele para compor a equipe de voluntários que trabalhavam no SAR, 

conforme seu depoimento: 

 

 
Eu trabalhei em muitos países, e nos Estados Unidos e fui chamada 
para Nova York. Foi maravilhoso ingressar numa instituição que fazia 
parte das Organizações das Nações Unidas, era uma das entidades 
que controlava o departamento, a entidade que trazia a ajuda 
internacional do mundo inteiro para os países, como Camboja. E 
essa instituição tinha que controlar os países que enviavam pessoas 
para planejar, cuidar e controlar o dinheiro das Nações Unidas. E nós 
fazíamos encontros. Era assim, um coração do mundo. Que dava 
dinheiro para todos os países com problemas graves.[...] Mas eu fui 
fazer um trabalho de cuidar das crianças, das mulheres, dos pobres 
e dos outros que pediram dinheiro. Porque todos os países do 
mundo tiveram direito de pedir dinheiro das Nações Unidas para 
coisas. E lá eu encontrei Dom Eugênio Sales, o encontrei na sala da 
juíza e ele estava lá com Elmar, a sua irmã, e com Safira Bezerra. E, 
eu falei: - quero sair do meu trabalho para morar em outro país, 
então dom Eugênio quem me trouxe para cá. Eu vim dos Estados 
Unidos em 1961, ele quem me convidou lá em Nova York. E me 
perguntou lá na TV, no meu trabalho. - “Pare de trabalhar na 
televisão e vem trabalhar em Natal, vem?” Ele quem foi chamando as 
pessoas de vários países, Holanda, Estados Unidos, ele mesmo 
convidando. Eu não conhecia Natal, não sabia de nada aqui, mas foi 
ele quem me trouxe. Em 1961 eu cheguei aqui, trabalhei até 1964, 
dois anos aqui e um ano em Recife com Dom Elder, na SUDENE. 
Fiquei numa casa com mais vinte pessoas, era um pessoal pobre, e 
eu fiquei trabalhando com Dom Elder. Eu passei dois anos aqui em 
Natal, morando na mesma casa. Voltei agora, depois de 48 anos, 
voltei para a mesma rua, e reencontrei a mesma amiga Dione 
Violeta. Ela foi minha secretária, eu a chamei para trabalhar comigo e 
o meu português também não era muito bom e eu escrevia, mas 
totalmente errado e ela era quem traduzia minha correspondência, 
me ajudando no primeiro ano que morei aqui em Natal. No primeiro 
ano fiquei no MEB, no segundo ano fui chamada para ser 
coordenadora dos centros comunitários do Brasil inteiro e Dione 
quem escrevia para 21 comunidades do Brasil inteiro. No terceiro 
ano, fui trabalhar com Dom Elder na criação da SUDENE. Todos os 
anos, cada ano foi um tempo de idealista, querendo melhorar o 
mundo. (CAROL CAMY CONDON - Depoimento Oral) 
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Além das atividades da equipe local, Carol Camy Condon também fez parte 

da equipe nacional, como afirma em seu depoimento: “Eu era da equipe do papa 

João XXIII. Não era voluntária da paz, esse era um programa do governo americano 

e eu não gostei. Quem chegou como voluntária do papa João XXIII não era ligada 

com a política americana”.  Logo, ela também fazia parte de um grupo de voluntários 

denominado “voluntários do Papa”, que era um programa de apoio voluntariado 

liderado por João XXIII.  

Outra coordenadora que trabalhou na década de 1960 foi a professora Maria 

da Salete Bernardo da Câmara, que em depoimento nos informou sobre a 

abrangência das atividades do SAR, as Escolas Radiofônicas e o papel do 

Movimento de Natal em atividades educacionais no Estado do RN. Observe trecho 

de seu depoimento: 

 

 
O meu envolvimento no Serviço de Assistência Rural (SAR) começou 
na década de 1960 quando fui convidada por Safira Bezerra 
Ammann para trabalhar com ela na instalação da Campanha 
Nacional de Educandários Gratuitos (CNEG) no Estado. A CNEG foi 
criada por um paraibano Dr. Felipe Tiago Gomes, o qual criou a 
campanha a nível nacional, articulando em alguns Estados à Igreja. 
E no Rio Grande do Norte procurou Dom Eugênio de Araújo Sales, 
bispo da Diocese. A CNEG apesar de receber subvenções Federais 
e Estaduais, não tinha fins lucrativos, pois as comunidades através 
de um fundo social com taxas mantinham as Escolas. Daí a forte 
ligação com o SAR, movimento este que desenvolvia um trabalho 
comunitário com bons resultados. [...]No envolvimento com o 
trabalho do SAR, fui coordenadora do Setor Rádio TV Educação 
(SERTE) e cuidava da parte administrativa e pedagógica. O SERTE 
era responsável pela programação do curso de Madureza (ginasial 
pelo rádio), do qual João Faustino fez parte como professor de 
Matemática e Leda Guimarães era a professora de Geografia. [...]No 
SAR tinham muitos setores e havia uma integração entre eles. 
Inicialmente, o SAR desenvolveu muitas ações, dentre elas, a 
Educação Rural, Saúde e Sindicalismo Rural. Teve também os 
cursos profissionalizantes: o curso Técnico de Enfermagem e o curso 
Técnico Agrícola, que tiveram convênio com a Escola de 
Enfermagem da UFRN e a Escola Agrícola de Jundiaí. Nesse caso 
os alunos já tinham a prática, porque já trabalhavam, e o Estado 
fazia as provas e dava a certificação. Gostei muito do trabalho do 
SERTE e como coordenadora visitava as comunidades e achava 
muito bom conhecer o trabalho das comunidades rurais. Quanto ao 
programa das Escolas Radiofônicas, Carmem Fernandes Pedroza, 
Maria Rodrigues e Maria José Teixeira Peixoto (Zezé) foram 
professoras-locutoras, mas Zezé pode falar sobre isso. (MARIA DA 
SALETE BERNARDO DA CÂMARA – Depoimento Oral). 
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A coordenadora Salete nos falou sobre diversas atividades desenvolvidas 

pelo SAR, das quais encontramos registros em documento no Arquivo Geral da 

Arquidiocese. Tal documento descreve as múltiplas ações e diversos serviços 

prestados à população do meio rural, incluindo também o das Escolas Radiofônicas 

(figura 9) 
Figura 9 - Atividades do SAR no período de 1949 a 1960.17 

 
Fonte: Arquivo Geral da Arquidiocese/Natal-RN 

Datado de 1960, este documento descreve a prestação de contas dos serviços 

do SAR:  

 
                                                        
17 A transcrição deste documento está no apêndice M deste estudo. 
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O SAR é um órgão da Ação Social Arquidiocesana de Natal, foi 
organizado em 1949 para promover a organização e o 
desenvolvimento das comunidades rurais do Rio Grande do Norte. 
Em 10 anos de atividades, em articulação com entidades 
governamentais, o SAR cumpriu vasto programa de trabalho.  
Promoveu treinamento de líderes e jovens no Centro de Treinamento 
e Granja Santo Izidro, realizando inúmeros encontros de líderes.[...] 
Estimulou a organização de cooperativas e centros de artesanatos 
para melhoria da econômica das comunidades. Cuidou do problema 
da assistência à infância suscitando a criação de maternidades, 
clubes de mães e jovens, e obras de menores. Contribuiu para a 
elevação do nível cultural das populações rurais através de projetos 
de Ensino Médio, Federação de Clubes agrícolas, Emissora de 
Educação Rural e do Jornal ‘Vida Rural’. Contribuiu para a solução 
do problema de habitação através do Plano de Construção de Casas 
Populares para a Zona Rural. A Emissora de Educação Rural 
alcançou 27 municípios do Estado, cuja população é de ..... 
habitantes, dispondo de 500 receptores cativos e conta com ..... 
alunos nas Escolas Radiofônicas e inúmeros ouvintes nos grupos de 
recepção organizada. (RELATÓRIO DE 10 ANOS DE ATIVIDADES 
DO SAR, 1960. mimeo) 

 

 

O SAR (RN) desenvolveu diversos serviços voltados para o homem do 

campo. Um dos serviços de grande repercussão foi o ensino pelo Rádio, por meio 

das Escolas Radiofônicas, que passaram a ser mantidas pelo Governo Federal a 

partir de 1961.  

Conforme já mencionamos anteriormente, o período de maior repercussão do 

MEB foi entre 1961 a 1966. Justamente desse período, um dos documentos 

pesquisados revela o crescente desenvolvimento das Escolas Radiofônicas no 

estado do Rio Grande do Norte. (Relatório “Movimento Estatístico das Escolas 

Radiofônicas no triênio 1960, 1961, 1962” (figura 10). 
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Figura 10 - Movimento estatístico/material das Escolas Radiofônicas do RN 
no período de 1960 a 1962.18 

 
 

Fonte: Arquivo Geral da Arquidiocese/Natal-RN 
 

Este documento nos mostra que de 1960 para 1962 o número de escolas 

cresce de 148 para 483; o número de alunos, de 2020 para 22350; o número de 

cursos para monitores, de 4 para 27; visitas de orientação, de 50 para 548; cartilhas 

distribuídas, de 8025 para 27555; folhas de freqüência, de 620 para 1875; folhas de 

matrícula, de 940 para 2350; caixas de giz, de 150 para 450. Nesse período as 

pessoas do SAR, que trabalhavam nas Escolas Radiofônicas, passaram a integrar a 

primeira Equipe Central do MEB/Natal. 

                                                        
18 A transcrição deste documento está no anexo N deste estudo. 
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A equipe do SAR fazia visitas sistemáticas às unidades de ensino. 

Inicialmente a equipe central era responsável por todas as unidades de ensino. 

Posteriormente, foram criadas três sedes - Natal, Mossoró e Caicó (figura 11).  
 
 

Figura 11 - Mapa das três sedes regionais das Escolas Radiofônicas.19 
 

 
Fonte: Arquivo de Márcia Assis 

 

 

Era tarefa dos técnicos do SAR monitorar o funcionamento das Escolas, que 

seguia um cronograma de visitas e acompanhamento técnico-pedagógico, que 

ocorriam sistematicamente (figura 12).  

 

 

 

 

 

 

                                                        
19 O mapa original encontrado no Arquivo Geral da Arquidiocese de Natal, com as cidades 
pertencentes a cada sede, está no anexo B deste estudo. 
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Figura 12 - Cronograma de visitas às Escolas, por área. 

 

 
Fonte: Arquivo Geral da Arquidiocese/Natal-RN 

 

A equipe do SAR acompanhava todo o desenvolvimento das aulas, visitava 

as escolas das comunidades, conforme cronograma visto na figura acima, e também 

informava os resultados dos rendimentos dos alunos para a Secretaria Estadual de 

Educação, que fornecia a certificação. Atividades observadas também no 

depoimento de Dione Violeta, técnica do SAR, coordenadora do SERTE, que 

substituiu a coordenadora Salete Bernardo.  
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Iniciei minhas atividades junto ao Setor de Rádio-Televisão da 
Educação (SERTE) em 1966, após participar de um Encontro 
Nacional realizado em Recife, a convite da Professora Salete 
Bernardo que, à época, exercia a Coordenação do SERTE no Rio 
Grande do Norte. Naquela ocasião, Salete, por força de outros 
encargos educacionais que exercia, já decidira se afastar do SERTE 
e tencionava fazer de mim a sua substituta na Coordenação do 
Setor. Voltei do Encontro Nacional entusiasmada pelo trabalho e 
disposta a aceitar o convite de Salete para substituí-la. [...]Ao 
assumir a Coordenação do SERTE, convidei a Assistente Social 
Maria de Lourdes Guerra Vale, com larga experiência em trabalhos 
comunitários, para ocupar a Subcoordenação. E, assim, além de 
Lourdinha Guerra dividindo comigo a parte técnica e administrativa 
do Setor, o SERTE contava ainda com o apoio logístico de uma 
eficiente equipe constituída de Janildo de Souza, José de Anchieta e 
Tarcísio José Bernardo. Utilizando a sistemática de grupos de 
audiência organizada, adotada com êxito por outros movimentos de 
educação pelo rádio, o SERTE expandiu-se por várias regiões e 
municípios do Estado. A prática de, sistematicamente, promover 
visitas aos grupos, possibilitava acompanhar o seu funcionamento, o 
nível de aprendizagem dos alunos e suas dificuldades. Também 
eram organizados encontros de professores e alunos, ocasião em 
que o conteúdo era discutido, as dúvidas esclarecidas e o 
aprendizado fortalecido. Era um momento de muito entusiasmo para 
os alunos pela oportunidade de conversar com os professores e de 
conhecê-los pessoalmente. [...] Impressas pela Gráfica do Diário 
Oficial do Estado, conduzida à época pelo seu Diretor João 
Ururahy20, as apostilas eram distribuídas, gratuitamente, com os 
alunos. (DIONE VIOLETA DE MEDEIROS. Depoimento Oral). 

 

 

Os professores relatados por Dione Violeta de Medeiros trabalhavam com as 

disciplinas específicas do Curso de Madureza: “João Batista Cortez, em Português; 

João Faustino Ferreira Neto, em Matemática; Leda Guimarães, em Geografia; 

Geraldo Batista, em História e Luzia Vieira, em Ciências.”, e estes além de 

proferirem as aulas pela Emissora de Educação Rural, também preparavam todo o 

material didático, sob a forma de apostilas.  

Na organização das atividades das Aulas Radiofônicas, para a alfabetização e 

o curso primário, prevalecia o ‘método global’, que se respalda no método analítico-
                                                        
20 João Ururahy Nunes do Nascimento foi diretor do Diário Oficial no período (1965 – 1972). “O Diário 
oficial no Rio Grande do Norte nasceu com “A República”, jornal fundado por Pedro Velho de 
Albuquerque Maranhão para ser o porta-voz das idéias republicanas no Estado. O seu primeiro 
número circulou em 1°. de julho de 1889”. (Disponível em: 
<http://www.dei.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/dei/instituicao/gerados/historico.ap.> Acesso em 
04 set. 2011). 
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sintético, apoiado em princípios psicológicos e metodológicos com procedimentos 

que partem do todo, para decompor em partes. Segundo Paiva (2009), esse método 

não se constituía uma inovação, e era utilizado nas escolas do Ensino Fundamental 

da rede pública do estado do Rio Grande do Norte. 

 

 
O novo foi sua aplicação através do rádio, direcionada a jovens e 
adultos, utilizando uma temática relacionada à realidade do campo, 
possibilitando o questionamento dessa realidade. O novo foi aplicar o 
mencionado método a uma educação diferente que não negava o 
saber do homem do campo, mas a partir dele procurar contribuir para 
a construção de novos conhecimentos que pudessem ajudá-lo na 
melhoria de suas condições de vida, permitindo-lhe crescer, não 
apenas individualmente, mas junto com as pessoas de sua 
comunidade. Educação que, dessa forma, poderia motivar os 
camponeses a lutarem unidos pela modificação das condições 
injustas em que viviam, a se sentirem participantes da vida de sua 
comunidade, do Estado e até mesmo do País e do Mundo. (PAIVA, 
2009, p. 76). 

 

 

 Portanto, o Método Global utilizado pelas Escolas Radiofônicas, permitia, a 

partir de um tema, abordar os conteúdos das disciplinas básicas. Em entrevista, a 

professora locutora Maria José Teixeira Peixoto explica como o Método Global era 

trabalhado nas aulas pelo rádio. 

 

 
No estúdio do rádio ocorria da seguinte forma; sempre a gente dava 
uma mensagem no início e fazia uma oração inicial, um pai nosso, 
depois fazia uma mensagem ligada ao tema do dia. Relacionado ao 
tema que a gente ia trabalhar com conteúdo específico. Era sempre 
assim, nessa sequência, a mensagem, o tema, e depois todo o 
conteúdo da linguagem, gramática, matemática, estudos sociais e 
atualidade. Observando aí a prova da turma “C”21 você vê que tem o 
texto, na aula a gente lia o texto, e o conteúdo era todo baseado no 
texto. Assim, todo o conhecimento estava integrado. Relacionados 
também aos acontecimentos e às datas históricas. Como está aí na 
prova, a parte de matemática, no problema “os sacos de feijão”, tudo 
era planejado dentro da realidade deles. Era o método globalizado, 
que era aplicado também à realidade dos alunos das comunidades 
rurais. (MARIA JOSÉ TEIXEIRA PEIXOTO. Depoimento Oral) 

 

                                                        
21 A prova da turma “C”, encontra-se no anexo C, deste estudo.  
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Vejamos o trecho do problema de matemática explicitado pela professora 

locutora Maria José: “Um agricultor colheu 12 sacos de feijão de 60 quilos cada um. 

Tirou ¼ para o gasto da família e vendeu o resto a Cr$ 120,00 o quilo; quanto 

apurou?” 

 Logo, as aulas de Matemática eram programadas buscando integrar as 

operações aritméticas em problemas da realidade rural. Em Wanderley (1984) 

encontramos que: 

 

 
As aulas de aritmética eram aplicadas às operações e aos 
problemas enfrentados pelos lavradores, dentro da realidade 
concreta do camponês, procurando desenvolver habilidades de 
cálculo, já existentes de forma assistemática, e fornecer os 
primeiros rudimentos de uma aritmética simbólica, gráfica. 
(WANDERLEY, 1984, p. 55). 

 

 

 No início, as Escolas Radiofônicas eram destinadas apenas às turmas de 

alfabetização, depois, por solicitação dos alunos já alfabetizados, foram criadas 

turmas do 2º ano, para dar continuidade aos seus estudos. Essas novas turmas 

correspondiam ao segundo ano do ensino primário da escola oficial da época. 

 Posteriormente, foram criadas turmas de 3º, 4º e 5º anos, relativas ao curso 

primário completo. Paiva (2009) afirma ter ocorrido no ano de 1963 o período de 

maior expansão das Escolas Radiofônicas. Porém, após esse período, houve uma 

redução, sendo ofertados apenas os três anos iniciais do curso primário. E a oferta 

dos cinco anos de ensino do curso primário foi uma experiência própria do Sistema 

Natal.   

 

 
Em nível nacional, o MEB possibilitava apenas dois anos de 
escolarização, tempo máximo considerado necessário para que o 
adulto ou jovem analfabeto aprendesse a ler, escrever e interpretar 
textos, instrumentos de análise facilitadores no seu caminhar na luta 
para vencer a dura realidade de sua vida. (PAIVA, 2009, p. 82). 
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 Vale salientar que a experiência pioneira das Escolas Radiofônicas se deu no 

Sistema Natal e depois se expandiu para Aracaju e para outras capitais e cidades do 

Brasil, após o Decreto n. 50.370, com o Ministério da Educação, dando expansão ao 

Movimento de Educação de Base (MEB).  

Portanto, é de se esperar que o Sistema de Natal tenha atingido maior 

alcance em número de turmas de escolarização, chegando ao ensino primário 

completo. Além do curso primário, principalmente entre as décadas de 1960 e 1970, 

foi implantado também o curso Ginasial (atuais anos finais do Ensino Fundamental) 

pelo rádio, que teve grande expansão na capital do Estado e em alguns municípios, 

denominado o Curso de Madureza pelo rádio.  

Na parte seguinte nos deteremos nos materiais de Matemática e nas aulas 

desses dois níveis de ensino - o curso primário (Escolas Radiofônicas) e curso 

ginasial (Curso de Madureza pelo Rádio). 
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4 AULAS RADIOFÔNICAS: A HISTÓRIA FALADA, NARRADA E MEMORIZADA 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar 
com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, 
vai ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai 
humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o 
fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura. E é 
ainda o jogo destas relações do homem com o mundo e do homem 
com os homens, desafiado e respondendo ao desafio, alterando, 
criando, que não permite a imobilidade, a não ser em termos de 
relativa preponderância, nem das sociedades nem das culturas. E na 
medida em que cria, recria e decide, vão se conformando as épocas 
históricas. É também criando, recriando e decidindo que os homens 
devem participar dessas épocas. (FREIRE, 1983, p. 43). 
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Nas palavras de Freire (1983), é “temporalizando as relações do homem com 

a realidade”, vivenciadas no contexto do ensino pelo rádio, no RN, que nos 

deteremos nesta parte, pois descreveremos as aulas de Matemática e os métodos 

aplicados no contexto das práticas sociais dos alunos e dos professores, no que se 

refere ao curso de “alfabetização”, ao “curso primário” (atual Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental) e ao “Curso de Madureza – ginasial pelo rádio” (atual Anos Finais do 

Ensino Fundamental), nas décadas de 1960 a 1970.  

Assim, passaremos a reconstituir a seguir fragmentos desse contexto da 

organização das escolas e das aulas de Matemática, buscando respaldo nos 

documentos pesquisados e nos depoimentos orais.     

 

 

4.1 A MATEMÁTICA E A VIDA DO HOMEM DO CAMPO NO RN 

 

 

Na organização das aulas dos cursos de alfabetização e curso primário, 

prevalecia o método Global. Este método consiste em partir de unidades completas 

de linguagem para depois dividi-las em partes menores. Encontramos evidências do 

material das aulas, referenciadas pela pedagogia de Paulo Freire (ou pedagogia 

freiriana), que primava pela questão de uma prática libertadora. 

Dessa forma, nas aulas pelo Rádio se buscava não somente integrar o 

conhecimento científico com o conhecimento social e cultural dos alunos, como 

também integrar questões da realidade desses alunos retratadas pelas suas 

condições de vida e de trabalho. Essa integração norteava os conteúdos presentes 

nos materiais das aulas do curso primário. Essas questões se constituíam em um 

referencial próprio da política da Educação de Base, retratada no material 

pesquisado e nos depoimentos dos participantes colaboradores.  

 As Escolas Radiofônicas seguiam a concepção de ensino pautada na 

realidade dos alunos em suas práticas diárias, no que se refere a considerar os 

conhecimentos culturais dos alunos e estabelecer relação desses conhecimentos 

com os conteúdos desenvolvidos nas aulas. Desse modo, os conteúdos das aulas 

partiam sempre de questões temáticas que norteavam os conteúdos disciplinares. - 

“Tinha o método globalizado, e o material era baseado também em Paulo Freire, 

relacionado às questões sociais e às palavras geradoras, a enxada, o feijão..., o 
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conhecimento dos agricultores”.   (MARIA JOSÉ TEIXEIRA PEIXOTO. Depoimento 

Oral). 

Essa concepção de ensino norteada por Freire (1983, p. 61), voltada para “a 

transitividade crítica por outro lado, a que chegaríamos a uma educação diagonal e 

ativa, voltada para a responsabilidade social e política, se caracteriza pela 

profundidade na interpretação dos problemas”. Nessa época percebemos, inclusive, 

tal fato nas palavras de Santiago (2006, p. 75), quando ela nos aponta que, 

 

 
No Brasil, o processo de crítica à política do conhecimento e à 
prática pedagógica tem em Freire uma referência que começou a ser 
esboçada a partir dos anos 50, como um pensamento crítico, criativo 
e uma participação inovadora, que fez surgir subsídios para a 
discussão e sistematização da concepção de educação 
problematizadora, elaborada como reação à matriz tradicional da 
educação a qual Paulo Freire denominou educação bancária. Essa 
concepção foi sendo desenhada por Paulo Freire a partir das 
preocupações com a condição do sujeito e do sujeito aprendente, da 
consideração à situação de vida/existência dos sujeitos e da 
importância atribuída aos processos de participação dos sujeitos na 
produção e aquisição do conhecimento. (SANTIAGO, 2006, p. 75) 

 

 

Desse modo, o material de ensino das Escolas Radiofônicas tinha o seu 

contexto refletido para esse modelo que se opõe à concepção bancária, a qual 

Freire (1987, p. 34) nos diz ser “um ato de depositar, de transferir, de transmitir 

valores e conhecimentos”. Isto posto, referindo-se à oposição a esta concepção, 

evidenciamos numa prova de 4ª série (atual 5º ano do Ensino Fundamental) 

fornecida pela professora-locutora Maria José Teixeira Peixoto, uma situação que 

condiz levar aos alunos reflexões sobre suas situações de existência. Observe o que 

continha a prova: 

 

 
LEITURA SILENCIOSA 
O povo brasileiro é formado por todos os homens do Brasil. Eu sou 
do povo. Democracia é o govêrno do povo. Na democracia, o povo 
escolhe seu governo. O voto é, portanto, uma arma na mão do povo. 
Do meu povo depende a sorte do Brasil, do Nordeste, do Rio Grande 
do Norte, da minha comunidade e da minha família.  
Votar bem, é lutar para acabar com a ignorância, a fome e a doença.  
Votar bem, é lutar pela justiça e pela liberdade.  
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Quem vota bem quer ser livre. 
Quem vota mal, quer ser escrava. 
Sabe por que? Porque, o que faz o homem livre é a sua consciência.  
Eu não sou escravo. Sou um homem livre. Por isso, sei muito bem 
que: VOTO NÃO SE VENDE, CONSCIÊNCIA NÃO SE COMPRA. (1ª 
PROVA PARCIAL JUNHO DE 1962. Mimeo). 

 

 

Compreendemos estar esta situação presente na prova relacionada à prática 

educativa problematizadora proposta por Freire (1983).  Nesse contexto, a partir da 

leitura contida na prova, seguiam as questões de interpretação do texto, Gramática, 

Estudos Sociais e Naturais, e Matemática, que vinha em forma problematizada.  

Além disso, a conscientização política era uma forte característica do MEB, 

que também em Assis (2009), o professor João Faustino, reafirma esta característica 

ao discorrer sobre o ensino pelo rádio, nos diz que: 

 

 

[...] além da formação religiosa, se procurava aprofundar, em cada 
ouvinte, uma consciência política, que expressasse o exercício pleno 
da cidadania. Por exemplo, foi dentro do MEB que nasceu a frase ‘o 
voto não se vende, a consciência não se compra’. Esse durante 
muito tempo foi tema para a educação política da população atingida 
pelo rádio. Se falava também da criação de sindicatos rurais, de 
participação de trabalhadores nas atividades de mobilização em 
favor de melhores condições de trabalho no campo. (ASSIS, 2009, p. 
10-11).  

 

 

Observamos que um dos problemas de Matemática presente na mesma 

prova da 4ª série reafirma o enfoque da conscientização política: “Um político 

comprou os votos de 6 homens. Deu a cada um deles Cr$ 5.000,00 (cinco mil 

cruzeiros). Do voto desses homens depende o progresso do Brasil. Por quanto eles 

venderam sua Pátria?” 

Desse modo, podemos inferir que a situação política da época também 

influenciou o contexto dos conteúdos e situações-problema de Matemática, 

conforme visto no trecho da prova. Percebemos, também, a preocupação da prática 

pedagógica com a condição do aluno e sua participação na produção e aquisição do 

conhecimento. 
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Percebemos ainda algumas situações presentes no material das aulas de 

Matemática (script de aula)22 que valorizam os conhecimentos cotidianos dos 

alunos, no que se refere aos traços culturais, como posto no problema seguinte: 

 

 
Dona Chiquinha fez dois beijus iguais. Dividiu o 1º em 4/4 e o 2º em 
8/8. Deu 1/4 do primeiro a Helena e 2/8 do segundo a Tereza. Agora 
digam-me, quem ficou com o pedaço maior Helena ou Tereza? 
Olhando as gravuras desenhadas será fácil.  
Resposta: Reparem. Muito bem. 
As frações 1/4 e 2/8 são equivalentes, isto é, têm valor igual.  
Dona Antônia fez 3 cuscuz de mandioca. Dividiu o 1º em 4/4, o 2º em 
8/8 e o 3º em 12/12. Deu ¼ do 1º a Ana, 2/8 do 2º a Julia e 3/12 do 
3º a Maria. Quem ficou com o pedaço maior, foi Ana, Julia ou Maria? 
(SCRIPT DE AULA, 1963. mimeo). 

 

 

Nos referimos, a “beijus, cuscuz e mandioca”, presentes na culinária da 

região. Nesse problema de Matemática podemos inferir também um enfoque voltado 

para a tendência Empírico-Ativista, descrita por Fiorentini (1995)23, pois o problema 

sugere levar em consideração a valorização do processo de ensino pela descoberta, 

resolução de problemas, manipulação e vizualização de objetos, na comparação 

entre as figuras representadas pelas frações envolvidas na questão. 

Portanto, no fragmento remetido pela prova e pelo trecho da aula acima 

citados, percebemos questões voltadas para o conhecimento e a prática pedagógica 

nas Escolas Radiofônicas, no sentido de reconhecer também os envolvidos no 

processo de ensino e de aprendizagem como parte integrante da realidade e seres 

reflexivos de suas condições de vida. O tripé: sujeito-existência-conhecimento, 

formado, no entendimento de Santiago (2006), respeita a marca freiriana: 

 

 
[...] de reconhecer o aluno(a) e o professor(a) como pessoas, como 
ser(es), está cravada na pedagogia problematizadora pelas 
concepções do ser – homem e mulher – e a sua presença no mundo 
como seres inconclusos e de relação. A condição de sujeito está 

                                                        
22 A cópia do script desta aula está no anexo D deste estudo. 
23 Uma das características didáticas da tendência Empírico-ativista tem como pressuposto básico que 
o aluno ‘aprende fazendo’. Por isso, didaticamente, irá valorizar, no processo de ensino, a pesquisa, a 
descoberta, os estudos do meio, a resolução de problemas e as atividades experimentais. 
(FIORENTINI, 1995, p. 13). 
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marcada na feitura da existência, da vivência, no modo de construir 
humanidade(s). E, ao mesmo tempo, inspira e dá base à concepção 
e à organização do currículo enquanto projeto social, política do 
conhecimento e instrumentos de construção de identidades. 
(SANTIAGO, 2006, p. 76). 

 

 

 Nessa concepção de desenvolver uma prática crítica e libertadora, presente 

no contexto das Escolas Radiofônicas, as atividades propostas nas aulas visavam a 

reconhecer os homens do campo envolvidos no processo de ensino e de 

aprendizagem como seres autônomos na pedagogia de Freire (2009, p. 59), Ensinar 

exige respeito à autonomia do ser educando: “O respeito à autonomia e à dignidade 

de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder 

uns aos outros”. (FREIRE, 2009, p. 59). 

 Nesse sentido, de modo a reconhecer os alunos como seres autônomos e 

conscientes de suas condições de vidas, explicitamos o trecho de uma aula 

Radiofônica: 

 

 
No meio rural é bastante sério o problema do trabalho, pois este é 
duro demais por ser ainda bem rudimentar, dizendo melhor, é 
realizado sem técnica, que não estimula mais ninguém para fazê-lo 
pois não realiza a pessoa. Precisamos vê, sentir todos estes 
problemas que impedem, que atrapalham o desenvolvimento. No 
nosso meio rural existem inúmeros problemas de que já falamos 
várias vezes e já foram constatados. Falta de escolas, professores 
incompetentes, desvalorização do trabalho agrícola, falta de técnicas 
para o trabalho. (SCRIPT DE AULA, 1968. mimeo). 

 

 

O script24 acima nos remete também às palavras do professor João Faustino: 

“Se falava também da criação de sindicatos rurais, de participação de trabalhadores 

nas atividades de mobilização em favor de melhores condições de trabalho no 

campo”. (JOÃO FAUSTINO FERREIRA NETO. Depoimento Oral). 

  Todo o material produzido pelas Aulas Radiofônicas era elaborado pela 

equipe do SAR, e as monitoras que trabalhavam diretamente com os alunos 

recebiam treinamento para apreenderem este conhecimento e conseguirem 

desenvolver em suas aulas.  
                                                        
24 A transcrição do script desta aula está no apêndice O deste estudo. 
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Logo, a equipe do SAR, por meio do SERTE e da Rádio Rural, formada por 

jovens voluntários, técnicos e pedagogos, era responsável por toda a organização 

do sistema educacional, desde a organização do material, elaboração dos 

conteúdos das aulas, orientação e treinamento dos monitores, visitas periódicas às 

escolas, distribuição do material didático, aplicação dos recursos financeiros, 

manutenção de diálogos entre monitores, alunos e professores-locutores. 

Inicialmente, a equipe do SAR contava com grupo de jovens, técnicos e professores. 

A primeira professora-locutora foi Carmém Fernandes Pedroza25 (figura 13). 

 
Figura 13 - Professora Carmém Fernandes Pedroza (centro) em encontro de treinamento de 

monitores. (à esquerda, professora-locutora Maria José Teixeira Peixoto, e à direita, uma 
monitora). 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal da professora Maria José Teixeira Peixoto. 
 

                                                        
25 Professora de História da antiga Escola Industrial (atual IFRN). Em 1950 fundou e dirigiu a escola 
Instituto Brasil, “localizada na rua Coronel José Pinto, no bairro Cidade Alta, na cidade de Natal/RN, 
destinada ao ensino fundamental (antigo curso primário)”.  Hoje, a escola Instituto Brasil localiza-se 
no bairro Cidade Satélite e atende também ao Ensino Médio. (Disponível em: histórico 60 anos do 
Instituto Brasil http://www.institutobrasil.com.br. Acesso em 21 nov.2010). 
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A professora Carmém trabalhava na rede pública municipal de Natal e aceitou 

o convite de Dom Eugênio Sales para atuar como professora, integrando à equipe 

do SAR. Em cada localidade onde o rádio receptor era instalado, havia um monitor 

que era uma pessoa da comunidade. Esse, na sua maioria, tinha pouca 

escolaridade, mas por ter o nível escolar mais elevado da região, era escolhido pela 

equipe do SAR para ser monitor (PAIVA, 2009). 

Aos monitores cabia a tarefa de orientar os alunos no decorrer das aulas 

transmitidas pelo professor-locutor, pela Emissora de Educação Rural. Os monitores 

também informavam a equipe do SAR, por meio de cartas, as necessidades da 

escola e as dúvidas dos alunos. As turmas também eram formadas pelos monitores 

que faziam o cadastro desses alunos e utilizavam o espaço físico de sua própria 

casa para o funcionamento da escola. Muitas vezes as salas de aula funcionavam 

na sala, no pátio ou no quintal de suas casas. (PAIVA, 2009).  

Sobre os treinamentos dos monitores, Paiva (2009) nos diz que esses tiveram 

início em 1961, vinculados diretamente ao SAR, de modo que esses eram 

questionados sobre seu cotidiano na comunidade e esse conhecimento era 

ampliado para o conhecimento do Estado, país e do mundo. O conhecimento da 

realidade da comunidade local era levado em consideração pelos professores-

locutores nos treinamentos dos monitores, como no caso da aritmética desenvolvida 

pelos alunos em situações práticas. Sobre isso Paiva (2009) nos alerta que: 

 

 
É bom salientar para as novas gerações, que não havia o recurso 
das calculadoras. Mas, nas compras e trocas estabelecidas na sua 
vida diária, como produtores, compradores e feirantes, eles 
realizavam com surpreendente rapidez seus cálculos “de cabeça”. 
Diante dessa constatação, cabia ao professor mostrar de forma 
prática como expressar na escrita, através da representação gráfica 
dos números, esses procedimentos. E a professora Carmém 
Pedroza fazia isso com maestria. Seguindo a matemática moderna, 
traduzia tudo em desenhos, jogos, brincadeiras, para uma 
assimilação mais concreta e eficiente. Os monitores aprendiam sem 
maiores dificuldades. (PAIVA, 2009, p. 115). 

 

 

Os procedimentos em Matemática, situados por Paiva (2009), também trazem 

traços da tendência Empírico-ativista, já abordada anteriormente.  
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Além dos materiais já citados, nossa busca nos levou a encontrar também 

algumas listas de frequências dos alunos de algumas localidades rurais. Dentre 

estas, destacamos a lista26 (figura 14) da monitora Maria das Dores do Nascimento, 

que trabalhou no Projeto de Alfabetização pelas Escolas Radiofônicas, iniciando 

com uma turma de 28 alunos, na sala de sua própria casa.  

 
Figura 14 - Ficha de Freqüência da turma da monitora Maria das Dores do Nascimento. 

 

 
 

Fonte: Arquivo Geral da Arquidiocese/Natal-RN 
 

Atualmente, a monitora Maria das Dores é professora aposentada da rede 

estadual de ensino, do município de Lagoa Salgada. A sala de aula funcionava na 

casa de seus pais (figura 15), na comunidade rural de Logradouro, município de 

Lagoa Salgada, no estado do Rio Grande do Norte.  
                                                        
26 A transcrição desta lista está no apêndice P deste estudo. 
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Figura 15 - Casa dos pais da monitora Maria das Dores do Nascimento. 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Márcia Assis. 

 
 

Quanto às condições físicas das salas de aula, o professor João Faustino 

Ferreira Neto nos revelou que as salas de aula eram bastante precárias e, nessa 

época, as comunidades rurais não contavam com o fornecimento de energia elétrica, 

nem água potável, portanto, as aulas que aconteciam no turno noturno, eram 

realizadas à luz de Lamparina27 (figura 16). Já o Rádio receptor das aulas recebia 

alimentação de bateria de automóvel. Os alunos eram, em sua maioria, agricultores 

que trabalhavam o dia inteiro e, à noite, frequentavam as aulas. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
27 A Lamparina da figura 16 encontra-se na casa da cultura da cidade de Lagoa Salgada, identificada 
como um artefato do ano 1967 época em que aconteciam as aulas das Escolas Radiofônicas nesta 
cidade. 
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Figura 16 –- lamparina: Artefato utilizado para iluminar as salas das aulas Radiofônicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Casa da Cultura de Lagoa Salgada/RN 

 

A programação das aulas tinha uma proposta que envolvia os participantes na 

construção de sua própria história, em seu convívio social, político e econômico, 

objetivando tirar da obscuridade aqueles cidadãos que tinham uma vida dura de 

trabalho na agricultura.  Na programação das aulas de Matemática, “os problemas 

por resolver giravam em torno das situações concretas e dos desafios do adulto rural 

no seu dia-a-dia” (WANDERLEY, 1984, p. 55).  

As aulas também permitiam levar monitores e alunos a tomarem 

conhecimento do que ocorria no Brasil e no mundo. Como, por exemplo, no script de 

uma aula28 (figura 17). 

 

 

 

 
 

 

 

                                                        
28 A transcrição deste script de aula está no apêndice Q deste estudo. 
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Figura 17 - Script de Aula Radiofônica                                                                                  

 

Fonte: Arquivo Geral da Arquidiocese/Natal-RN 

 

Nessa aula são abordados vários assuntos do conhecimento científico, de 

ecologia, cultura e atualidade: 

 

 
-Você sabia que a caça descontrolada, os incêndios e o próprio 
progresso estão exterminando, acabando centenas de espécies de 
aves em todo Brasil, Sabiam? Fiquem sabendo. A Itália não é só 
beleza, mas uma tradição de cultura que influenciou o mundo inteiro. 
Curiosidade pra você! Dentro de 3 anos, segundo os estudiosos 
especialistas, o homem estará na lua que será a grande conquista de 
todos os tempos. A riqueza de São Paulo, representa hoje de uma 
maneira geral mais de 50 por cento (50%) da riqueza de todo o 
Brasil. (SCRIPT DE AULA, 1965. mimeo). 
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 No depoimento da monitora Maria das Dores do Nascimento, constatamos 

que as orientações recebidas por meio das aulas pelo Rádio continham assuntos 

das diversas disciplinas: Português, Matemática, Ciências e História. Porém, ela 

tinha muita dificuldade para trabalhar com seus alunos os conteúdos de Matemática 

e, por isso, não conseguia ensinar a eles além do que ela dominava. Quando 

perguntamos o que ensinava sobre a Matemática, ela nos revelou que: 

 

 
De matemática só ensinava as contas de somar e diminuir. Eram 
essas coisas que eu passava para eles, para mim as contas 
melhores que eu já fiz, agora de dividir nunca aprendi, multiplicar, 
“virgem Maria”, para mim era um “bicho de sete cabeças”. Nunca fui 
boa em Matemática. Eu tinha muita dificuldade em Matemática. 
Lembro que quando estava estudando a professora me pediu um 
número, a tabuada, e eu não sabia, então, eu fui para fora da sala. 
Era um dia de chuva, e a professora dizia: Entra menina! E eu fiquei 
com medo dela bater em mim, mas ela não batia não! Eu era criança, 
fiquei com medo e depois perdi muito por não aprender Matemática, 
não conseguia aprender. (MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO. 
Depoimento Oral.) 

 

 

Neste depoimento, a monitora nos revela a realidade da formação dos 

monitores responsáveis pelo ensino das Escolas Radiofônicas na zona rural do RN. 

Maria das Dores demonstrou em sua fala ter dificuldade em desenvolver as aulas de 

Matemática, posto que não dominava operações de multiplicação e divisão, por isso 

só conseguia ensinar as operações de adição e subtração. A monitora trabalhou 

com uma turma de alfabetização nas Escolas Radiofônicas e nos fala que tudo o 

que seus alunos aprenderam foi em suas aulas, pois muitos deles não foram mais à 

escola.  

 
 
 

Eu ouvia as aulas pelo rádio e transmitia para eles e fazia os deveres 
com eles, porque, você sabe, a pessoa do mato não sabia de nada. 
E, naquela época, eu entendia das coisas e podia ensinar a eles. Eu 
também passava os deveres para os cadernos deles e eles 
respondiam muito bem. Ou seja, eles aprenderam, graças a Deus! 
Tudo que aprenderam foi comigo, porque não foram mais nunca para 
a escola. No final, todos já sabiam fazer o seu nome direitinho. 
(MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO. Depoimento Oral.) 
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A monitora Maria das Dores deu aulas pelas Escolas Radiofônicas na década 

de 1960. Ela afirma também que passou a dar aulas para deixar o trabalho duro de 

agricultora, pois trabalhava de “alugado” para ajudar a seus pais no sustento da 

família. Ela raspava mandioca e, nessa atividade, perdeu dois dedos, quando 

acertou com uma faca sua própria mão. Acrescentou ainda que caminhava por 

muitas horas para chegar até o local de trabalho.  

O trabalho de “alugado”, segundo ela, era um trabalho temporário, de modo 

que, no tempo da colheita, os donos de terras contratavam os agricultores para 

colher o plantio de milho, mandioca, algodão, entre outros. Nessa época de colheita, 

muitas famílias de agricultores trabalhavam nesse sistema temporário. Essa também 

era a atividade dos alunos da monitora Maria das Dores, por isso ela compreendia 

as ausências dos seus alunos às aulas no horário da noite e, muitas vezes, dava 

aula em outros horários aos alunos que faltavam, para que eles não desistissem de 

estudar. 

Maria das Dores depois permaneceu por muitos anos na função de 

professora pela rede Estadual de Ensino, aposentando-se no ano de 2004. Em seu 

depoimento, ela afirma que até hoje não superou suas dificuldades em relação à 

Matemática.  

A monitora Maria das Dores nos revelou também que foi convidada pela 

monitora Maria Ibanês de França Soares para trabalhar na experiência radiofônica.  

Maria Ibanês foi monitora de uma comunidade rural chamada Catolé, próxima à 

comunidade de Logradouro, localizada também no município de Lagoa Salgada. Em 

Catolé, ela usava o salão da igreja católica (figura 18) de sua comunidade para dar 

aulas.  
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 Figura 18 - Igreja onde a monitora Maria Ibanês de França Soares dava aulas. 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Márcia Assis. 

 
 

A realidade de sua turma não era diferente da turma de Maria das Dores no 

que se refere às condições de trabalho de seus alunos. As aulas, mesmo sendo 

ministradas dentro da igreja, também eram à luz de lamparina, pois não havia 

energia elétrica. Por exemplo, a monitora Maria Ibanês afirma que nem um quadro 

negro havia no local e seu pai improvisou um quadro usando uma tábua do seu 

quintal.  

Depois de alguns anos, a monitora passou a dar aulas numa escola 

construída pela prefeitura, ao lado da referida igreja. Então, a monitora passou a 

morar e a dar aulas nessa casa (figura 19), que depois foi ampliada para acolher sua 

família e seus alunos. Porém, as condições de trabalho não mudaram tanto, pois os 

materiais fornecidos pelo SAR eram basicamente as cartilhas, listas de frequência, 

papel ofício e giz, conforme já ilustrados (ver figura 9).  
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Figura 19 - Casa onde a monitora Maria Ibanês de França Soares morava e dava aulas. 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal de Márcia Assis. 
 

Apesar de receberem treinamento envolvendo o conhecimento da Matemática 

formal, as monitoras entrevistadas não conseguiam ensinar aos alunos todos os 

assuntos propostos pelos professores-locutores, pois da mesma forma que a 

monitora Maria das Dores, Maria Ibanês também tinha dificuldade para ensinar 

Matemática, ela preferia ensinar seus alunos a ler e escrever. Para isso, usava como 

material didático, além do material fornecido pela equipe do SAR, uma cartilha de 

sua mãe que continha uma oração de Frei Damião.  

Maria Ibanês tinha pouco estudo, ela aprendeu a ler com sua mãe por meio 

da cartilha do ABC e depois teve algumas aulas com uma professora particular, 

nunca frequentou uma escola. Em seu depoimento ela afirma: 

 
 

Aprendi a ler com minha mãe, pois ela me ensinou na carta de ABC. 
E quando terminou a carta de ABC, minha mãe disse: - Você vai 
estudar com Maria das Dores - uma mulher que ensinava lá também, 
ela não tinha alunos, mas me ensinou durante dois meses e eu fiquei 
muito triste por não continuar a estudar. E, a partir daí, fui ensinar 
para não esquecer o que aprendi. Ensinava às minhas amigas, 
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minhas colegas de brincadeira. O que eu aprendi já ia ensinar a elas. 
Isso foi o que me adiantou muito para aprender mais.  Para ensinar 
usava uma cantiga de Frei Damião da minha mãe. Com as partes da 
leitura eu formava as sílabas e as palavras. (MARIA IBANÊS DE 
FRANÇA SOARES. Depoimento Oral) 

 

 

Ao perguntarmos à Maria Ibanês sobre o conteúdo de Matemática que ela 

ministrava, prontamente nos respondeu: “usava nas aulas o que eu já sabia, mas 

não trabalhava muito com Matemática, só as contas mais fáceis, as de somar e 

diminuir. Eu trabalhava mais com leitura e eles aprenderam a ler e escrever”. A 

situação de aprendizagem foi constatada no depoimento de Maria Ionete, aluna de 

Maria Ibanês: 

 

 
Ela era uma boa professora, mas era muito exigente, quando 
perguntava qual a letra que ela mostrava, a gente tinha que quebrar 
a cabeça para dizer, se não ela ameaçava bater com uma 
palmatória, mas só ameaçava, nunca bateu. Eu não tive interesse de 
aprender e hoje ainda estou sofrendo de ‘burra’, podia ser até uma 
professora, uma coisa ou outra, mas fiquei no cabo da enxada e até 
o cabo da enxada já aposentei. Podia ter aproveitado aquela época 
que tinha ela como professora. Eu estudava com ela, mas deixava de 
ir à escola para ficar brincando e às vezes ia à escola para ajudar a 
ela arrumando o material. E, quando era o dia das provas, que ela 
dizia: -  em tal dia tem as provas - e passava aquelas tarefas para a 
gente fazer e eu metia o lápis, sem saber bem, pois eu não lia, mas 
para escrever eu era boa e sempre conseguia ser aprovada nas 
provas. Fazia a minha prova e a das outras amigas. Hoje até o meu 
nome se ‘eu não abrir do olho’ não sei mais fazer. E Matemática tem 
muita gente que não aprendeu as contas, eu não sei mais nada de 
Matemática. (MARIA IONETE DE FRANÇA. Depoimento Oral) 

 
  

O depoimento da aluna reforça a dificuldade da monitora em trabalhar com 

Matemática, mas ressaltamos que a sua falta de interesse, como aluna, também 

dificultava a aprendizagem.  

Depois de mais algum tempo, a monitora deixou de dar aulas para ingressar 

na carreira política local, se elegendo ao cargo de vereadora e atuando por três 

mandatos, dois como vereadora de Boa Saúde (RN) e um pelo município de Lagoa 

Salgada (RN). Como vereadora, elaborou o projeto de emancipação do município de 
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Lagoa Salgada - que era distrito de Boa Saúde29 - conforme afirma em seu 

depoimento.  

 

 
Quando meus alunos aprenderam a ler e escrever, votaram e 
elegeram dois vereadores que também tinham sido meus alunos. 
Depois esses vereadores me chamaram para me candidatar à 
vereadora e eu fui eleita pelo Município de Boa Saúde. Eu morava na 
comunidade rural Catolé, que pertencia a Boa Saúde, e este 
município, Lagoa Salgada, também pertencia a Boa Saúde. No meu 
segundo mandato de vereadora por Boa Saúde, fiz o 
desmembramento desses dois municípios, então, Catolé passou a 
pertencer a Lagoa Salgada. Para o desmembramento, um vereador 
disse: - “A senhora é quem vai dizer por onde é que vai passar o 
município” - e eu fiz. O meu terceiro mandato de vereadora já foi pelo 
município de Lagoa Salgada. (MARIA IBANÊS DE FRANÇA 
SOARES. Depoimento Oral) 

 

 

A monitora Maria Ibanês, assim como a monitora Maria das Dores, trabalhava 

com uma turma de alfabetização. Posteriormente, trabalharam em escolas da rede 

Estadual de Ensino. Depois que Maria Ibanês deixou as atividades do magistério 

para participar da política local, não retornou às atividades de sala de aula. Segundo 

afirma em seu depoimento, preferiu contribuir com o desenvolvimento do seu 

município, atuando apenas na função de vereadora.  

As monitoras Maria das Dores e Maria Ibanês demonstraram em seus 

depoimentos que tinham muitas dificuldades em trabalhar os conteúdos de 

Matemática pelas Escolas Radiofônicas. Elas nos dizem que suas deficiências em 

relação à Matemática são decorrentes da pouca escolaridade que tiveram, pois em 

suas comunidades (Logradouro e Catolé) não havia escolas e elas foram 

alfabetizadas por professoras leigas.  

Porém, alguns de seus alunos das Escolas Radiofônicas desenvolveram com 

bom desempenho as atividades nas suas práticas de trabalho, envolvendo cálculos 

Matemáticos. Abordaremos algumas dessas situações ainda nesta parte.  

                                                        
29  Boa Saúde localiza-se na região agreste, distante 69 Km de Natal, capital do Rio Grande do Norte. 
Nos idos de 1932, a Vila de Boa Saúde, pertencente ao município de São José de Mipibu, era vista 
como próspera, devido a fertilidade de suas terras para a produção agrícola. Em 1953 Boa Saúde 
deixou de pertencer a São José de Mipibu. <Disponível em: 
http://www.nataltrip.com/cidades/boa_saude.>  
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Entendemos que essa realidade, a das monitoras com pouca formação, era 

comum à maioria dos monitores que trabalhavam nas Escolas Radiofônicas, 

conforme Paiva (2009): 

 

 
O monitor era uma pessoa da comunidade escolhida para dinamizar 
as aulas transmitidas pela Emissora de Educação Rural de Natal. Em 
geral possuía poucos anos de escolarização. Não recebia 
remuneração pelo seu trabalho, atendia às solicitações da 
professora-locutora e orientava os alunos no decorrer das aulas. 
(PAIVA, 2009, p. 54). 

 

  

 Porém, o esforço dessas monitoras contribuiu para os bons resultados no 

aprendizado dos alunos, fazendo-os aprenderem pelo menos a ler, escrever fazer 

algumas operações Matemáticas.  

No depoimento do aluno João Bernardino da Silva Filho, ele nos revelou que 

sempre trabalhou na agricultura para ajudar no sustento de sua família, por isso não 

tinha muito tempo para se dedicar aos estudos, aprendeu apenas a escrever seu 

nome, mas hoje já nem sabe mais. Ele nos disse ainda que dos tempos da Escola 

Radiofônica, onde estudou, lembra-se de muitas coisas, inclusive do local onde 

funcionava (na casa do seu pai), das reuniões com a turma e dos momentos de 

lazer em ouvir as músicas pelo rádio, que era a única diversão dos jovens da 

comunidade, pois 

 

 
[...] escutava os programas que as aulas trabalhavam, mas eu não 
sei mais das aulas, minha irmã Maria Luiza do Nascimento, é quem 
sabe, porque ela trabalhava para o SAR, ela é quem tomava conta 
das coisas, escrevia as cartas para o SAR. Aqui a novidade era o 
rádio, que não tinha outra coisa para distrair, só o rádio. E muitas 
pessoas ficaram com o rádio aqui, Maria Salomé também trabalhou 
para o SAR, Maria Salomé ali de Maturí. (JOÃO BERNARDINO DA 
SILVA FILHO. Depoimento Oral) 
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Das ações do SAR, ele lembrou que vieram recursos para construir uma 

cacimba30 para armazenar a água, que era difícil naquela época, pois na 

comunidade de Logradouro não havia água encanada nem energia elétrica. Já na 

Matemática, o pouco que ele aprendeu foi no dia-a-dia do seu trabalho no campo e 

muito pouco nas aulas Radiofônicas, pois não era um aluno assíduo. 

Já o aluno José Bernardino Sobrinho declarou que pouco aprendeu sobre 

Matemática na Escola Radiofônica, pois aprendeu apenas a somar e subtrair, afinal 

era o que a professora ensinava de Matemática. Ele trabalhava na agricultura com o 

seu irmão mais velho; nas propriedades dos donos de terras, plantavam e colhiam, 

mas os dois irmãos juntos recebiam pelo dia de trabalho o equivalente ao que 

recebia um adulto. Chegava muito cansado do trabalho e não tinha muito tempo 

para estudar, mas procurava a tia e monitora Maria das Dores do Nascimento para 

tirar suas dúvidas nas lições. No seu depoimento, afirma: 

 

 
Eu trabalhava o dia todo, e quando podia, às vezes de meio dia, eu 
pedia a Maria das Dores para me ensinar, porque a noite eu estava 
muito cansado para estudar. Ainda trabalho na agricultura, mas faço 
também tijolo aqui com o barro da lagoa e entrego pra os materiais 
de construção, mas agora faço pouco. Aprendi a multiplicar contando 
os tijolos e eu botava as fileiras de tijolos no caminhão e depois 
contava as fileiras e multiplicava, usando a calculadora, aprendi isso 
com um amigo depois que deixei de estudar, aprendi por 
necessidade do trabalho. (JOSÉ BERNARDINO SOBRINHO. 
Depoimento Oral) 
 

 

 

José Bernardino nos contou também que parou de estudar naquela época em 

que aprendeu a ler e escrever, mas quase não escreve mais nada. Ele afirma saber 

apenas assinar o seu nome.  

Mesmo não sabendo mais ler e escrever, o aluno José Bernardino utiliza os 

conhecimentos adquiridos na escola em relação às operações Matemáticas em suas 

práticas no trabalho cotidiano. Relataremos, a seguir, essa Matemática usada por 

este e por outros alunos. 

 
                                                        
30 Cacimba, também chamada de cisterna, é um reservatório construído de alvenaria para acumular 
água para suprir as necessidades das pessoas em locais onde não há água encanada. Artefato muito 
presente nas comunidades rurais do RN.   
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4.2 INFLUÊNCIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA NAS PRÁTICAS DIÁRIAS DOS 
ALUNOS 
 

 

Os alunos, em sua quase totalidade, trabalhadores rurais, levavam uma vida 

de trabalho duro, em que havia poucas técnicas e o trabalho manual exigia desses 

trabalhadores grandes esforços físicos, o que os deixava muito cansados, 

dificultando sua assiduidade às aulas. Essa realidade ficou evidenciada nos 

documentos pesquisados e nos depoimentos orais dos professores-locutores, 

monitoras e alunos.  

Nos documentos e nos depoimentos orais estão evidenciados os aspectos 

dos contextos dos métodos de ensino e dos conteúdos que levam em consideração 

o conhecimento científico e o conhecimento da tradição. Embora os alunos João 

Bernardino da Silva Filho e José Bernardino Sobrinho tivessem revelado não ter 

aprendido bem os conteúdos de Matemática, o aluno José Reinaldo da Silva, da 

comunidade de Logradouro, município de Lagoa Salgada/RN, nos relatou ter 

aprendido fazer cálculo de área e perímetro, inclusive traçou a figura 20, explicando-

nos como aprendeu tal cálculo.     

 
Figura 20 - Banco de três pés (traçado para o plantio). 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Márcia Assis. 
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José Reinaldo nos explicou sobre um equipamento chamado “banco de três 

pés”. Este servia para marcar a distância entre as sementes plantadas no terreno, 

onde em cada ponto delimitado pelas linhas formadas pelos quadrados (vértices), 

ele colocava a semente. Os bancos eram feitos com três pés, quatro pés ou cinco 

pés, dependendo do tipo de cultura a ser plantada. Ou seja, quanto mais pés fosse 

composto o equipamento, menor era a distância entre os pontos onde eles iriam 

colocar a semente para o plantio. Esses procedimentos de cálculo eram apreendidos 

pelos alunos das Aulas Radiofônicas (pelo menos nessa comunidade rural – 

Logradouro (RN).   

Dessa forma, havia uma integração entre o conhecimento do cotidiano dos 

alunos e o conhecimento Matemático formalizado nas Escolas Radiofônicas. Essa 

relação entre os conhecimentos foi observada nos depoimentos dos alunos José 

Reinaldo e José Bernardino, ao falarem da geometria da cubação da terra.  

Devemos ressaltar que a preocupação em aproximar o conhecimento 

matemático com o conhecimento das práticas sociais tem sido alvo de muitas 

pesquisas, inclusive no campo dos fazeres dos que trabalham com a agricultura, 

como é o caso mostrado por Grando e Moretti (1995) sobre medidas de áreas. 

Nesse caso, os autores mostram que, 

 

 
o currículo escolar delinear-se-á, com algumas outras preocupações 
básicas em torno do conhecimento e envolvendo outros contextos 
além da escola. Por exemplo haverá a preocupação com a 
construção dos construtos matemáticos, mas haverá também a 
preocupação com o papel que o conhecimento, envolvendo tais 
construtos, tem nas relações humanas. Por isso, é preciso verificar 
que tipo de conhecimento os homens estão utilizando em suas 
atividades de produção, de lazer, etc. Buscar como o conhecimento 
muda as relações humanas, e conseqüentemente o mundo. E esse 
processo precisa ser iniciado na escola, coletivamente. (GRANDO; 
MORETTI, 1995, p. 74).   

       

 

Dentre esses conhecimentos está a medida de área pela cubação da terra, 

vista como um conhecimento da tradição, o que, segundo Almeida (2010), é um 

conhecimento praticado por alguns agricultores para medir a área de um terreno, é 

uma geometria diferenciada da geometria euclidiana, visto que utiliza método 

diferente de cálculo de área. A geometria da cubação é um saber da tradição,  
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diferentemente do senso comum, os saberes da tradição arquitetam 
compreensões com base em métodos sistemáticos, experiências 
controladas e sistematizações reorganizadas de forma contínuas. [...] 
Distantes do senso comum, os saberes da tradição constituem uma 
ciência, mas uma ciência que, mesmo operando por meio das 
universais aptidões para conhecer, expressa contextos, narrativas e 
métodos distintos. (ALMEIDA, 2010, p. 67). 

 

 

Portanto, os alunos das Escolas Radiofônicas, em sua maioria, nos revelam 

ter aprendido a somar e subtrair nas Aulas das Escolas Radiofônicas e isso ajudou 

bastante a resolver questões práticas da vida e nos trabalhos na agricultura.  

 

 
Aprendi também a cubar a terra, que tem conta de somar e 
multiplicar, mas não é fácil, aprendi fazendo e a conta dá bem 
certinho. Sabia quantos pés de lavoura cabia em mil covas, aí 
plantava algodão, milho, mandioca. Eu limpava os terrenos e fazia a 
cubação para saber quanto o dono da terra ia me pagar. No plantio, 
eu comecei a trabalhar ainda menino. Eu não aprendi mais porque 
faltava às aulas de Maria das Dores, porque desde cedo tinha que ir 
trabalhar de arrendado, eu e meus irmãos. Eles pagavam um conto e 
quinhentos por um homem ou duas crianças, e dava o café e o 
almoço, recebíamos pelo dia de trabalho o valor que um adulto 
recebia. O trabalho de arrendado é feito na época do plantio e da 
colheita, a gente recebe pelo dia trabalhado. A escola de Maria das 
Dores era na casa do pai dela e tinha um radinho que a gente ouvia 
as aulas.  Naquela época todos os meninos daqui de Logradouro iam 
para as aulas. Aqui só tinha três famílias, André, Mariano e 
Bernardino. Só aprendi as contas de somar, diminuir, multiplicar foi 
menos, eu aprendi mesmo foi depois. Ela ensinava as leituras e as 
contas. Aprendi a ler e escrever, mas hoje eu sei muito pouco e só 
assino meu nome. Eu só sei multiplicar e dividir usando a 
calculadora. Aprendi a cubar porque a necessidade exigia. (JOSÉ 
BERNARDINO SOBRINHO. Depoimento Oral) 
 

 

 Em relação às aulas de Matemática, a Geometria da Cubação, considerada 

um conhecimento da tradição, embora não encontrada nos módulos de ensino foi 

evidenciada por nós nos depoimentos orais dos alunos. O aluno José Bernardino 

explicou como fazia a cubação da terra. 
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Por exemplo, um lado tem 50 braças, outro tem 45, aí soma primeiro 
45 com 45 e 50 com 50, depois é só multiplicar os resultados, que 
dava o total em covas. Sei que do mesmo jeito você pode fazer 
usando o metro, mas não sei quantos metros tem uma mil covas. Só 
sei que uma braça dá mais de dois metros; dez palmos dá uma 
braça; e 2 metros são 9 palmos. Mas o metro é a mesma coisa que a 
braça. Você vai somar os lados, aí coloca os dois menores e os dois 
maiores que as contas dá o mesmo, tanto em covas como em 
metros. (JOSÉ BERNARDINO SOBRINHO. Depoimento Oral) 

  

 

 O aluno José Bernardino que usou sempre medidas agrárias, demonstrou não 

saber transformar a área em covas para metro quadrado, explicou que tanto faz se 

fazer a medida de cada lado em metros ou em braças e disse que cada braça tem 

mais de dois metros, mas não soube precisar quanto. Assim, percebemos que, 

 

 
na Cubação, qualquer figura (ou forma) pode existir e ter um número 
de mil covas associada a ela. A unidade mil covas, conhecida desde 
os tempos coloniais, corresponde, aproximadamente, no sistema 
métrico, a um terço do hectare (1 ha = 10000 m²) e é equivalente a 
uma quadra de 625 braças quadradas (1 br = 2,2 m). Com isto, toma-
se a quadra (acima referida) como uma unidade de área, a área total 
(de um terreno, por exemplo) pode ser dada em mil covas de duas 
maneiras: 1. Se os comprimentos são dados em braças, a área é 
obtida em braças quadradas (br²) e depois transformada em mil 
covas segundo a relação 1 mil covas = 625br²; 2. Se os 
comprimentos são dados em metros, a área é obtida em hectares e, 
então, convertida em mil covas segundo a relação 1 ha = 3 mil e 305 
covas. (CRUZ, 2001, p. 64). 

 

 

Logo, quando o aluno José Bernardino afirma que o metro é a mesma coisa 

que braça, está na verdade afirmando que a área total pode ser dada em mil covas 

de duas maneiras, conforme relaciona Cruz (2001).  

O aluno José Reinaldo da Silva, também aluno da monitora Maria das Dores, 

explicou como aprendeu e como ainda utiliza a cubação da terra em suas atividades: 

 

 
Eu estudei pelo rádio na década de 60 e eu tinha uns 15 anos. As 
aulas de Matemática, hoje eu não sei nem para onde vai, mas 
naquele tempo eu sabia. Era conta mesmo, por isso que eu aprendi 
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somar, subtrair, dividir. Hoje eu esqueci dividir. Hoje eu cubo uma 
terrinha, pode vir que eu cubo, pois aprendi naquele tempo. Mas, 
hoje, aquele negócio de divisão eu olho e não sei nem para onde 
vai. Eu conseguia ler, mas escrevia pouco. Quando eu saí daqui 
para trabalhar na construção civil em São Paulo, onde passei seis 
meses, eu mesmo fazia as cartas para mandar para a família, mas 
escrevia bem devagarzinho. Quando voltei para cá, continuei 
trabalhando na agricultura, mas hoje eu trabalho aqui nas minhas 
terras que só tem 2 hectares, só dá 6 mil covas. Cada hectare tem 3 
mil covas. Eu sabia ler e cubava a terra. Era só “o cabra”31 prestar 
atenção que aprendia, e eu aprendi na Escola com Maria das Dores. 
É assim, a gente tem uma explicação e é só botar em prática. Então, 
os meninos traziam a terra e eu cubava, não é? Eram três ou quatro 
papéis com as contas. Eles eram contratados para arrancar o mato, 
mediam a terra e vinham para eu cubar. E quando a secretária do 
dono da terra fazia a conta nunca dava errado. Então, quando foi um 
dia ele perguntou se eu era sabido: - “esse cara é muito sabido, não 
é?” Aí ela falou: - “não é muito sabido, não, ele sabe ler”. E ele 
disse: - “Nunca veio nenhuma dessas terras cubadas para dá 
errado”. Só dava certo. (JOSÉ REINALDO DA SILVA. Depoimento 
Oral) 

 

 

Percebemos que ele, assim como José Bernardino, utilizou medidas agrárias 

e, em seu depoimento, demonstrou que aprendeu as operações fundamentais da 

Matemática nas aulas e as colocava em prática em suas necessidades de medição 

de terra, ajudando aos amigos que faziam limpeza de terras para o plantio. Esses 

amigos recebiam o pagamento pela limpeza de terrenos, de acordo com a sua área, 

ou seja, quanto maior a área, maior o valor pago pelo dono do terreno. Então, eles 

confiavam nos cálculos da cubação realizados por José Reinaldo. 

Em suas atividades agrícolas, percebemos que José Reinaldo define com 

segurança as transformações de medidas, quando associa cada hectare a 3 mil 

covas. José Reinaldo afirma, em seu depoimento, ser reconhecido por isto em sua 

comunidade. Sobre esse reconhecimento, Cruz (2001, p.17) menciona que, 

 

 
a cubação se sustenta à margem da Geometria Euclidiana ensinada 
nas escolas, graças a um sistema de transmissão cultural próprio, 
que comporta competências diferenciadas de apropriação por parte 
dos que o conhecem e usam. [...] há “experts reconhecidos na 

                                                        
31 Cabra: na linguagem do homem do campo significa ‘a pessoa’, ‘o homem’. Em Ferreira (2001, 
p.116), encontramos: “1. Zool. Mamífero, a fêmea do bode. 2.Bras. Mestiço de mulato e negro. 
3.Bras. V. Capanga. 4. Pessoa, sujeito. 5. Bras. Cangaceiro.” 
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comunidade por saberem resolver problemas práticos”. (CRUZ, 
2001, p. 17). 

 

 

Logo, segundo a autora, entendemos que José Reinaldo, pelas suas 

competências em realizar esses cálculos, pode ser considerado um desses expert. 

Em certo momento da entrevista, o aluno José Reinaldo parou de falar e foi 

buscar uma calculadora para explicar como ele cuba a terra. Ele nos explicou 

fazendo os cálculos de adição mentalmente e multiplicação com a calculadora, 

então nós perguntamos se ele sabia fazer aquelas contas usando lápis e papel. 

Prontamente ele pegou o nosso caderno e fez as contas corretamente (figura 21). 
 

Figura 21 - Cálculos feitos por José Reinaldo para explicar a cubação.  
 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Márcia Assis. 

 

O aluno fez o desenho do terreno de forma retangular, realizou cálculo mental 

nas somas dos lados paralelos (75+75 e 63+63) e utilizou o algoritmo da 

multiplicação (150 x 126) encontrando 18.900. Depois ele multiplicou o resultado por 

4, explicando que desse resultado ele elimina um zero e resulta 1890 covas. Explica 
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que o resultado é expresso em covas e sempre tem de ser multiplicado por quatro e 

eliminar um zero no final. Depois ainda verificou se os cálculos estavam corretos 

fazendo a “prova dos nove”, mostrado no final da figura anterior.  

Os procedimentos realizados pelo aluno José Reinaldo se enquadram como 

os necessários para a cubação de uma figura (ou terreno), conforme situa Cruz 

(2001). 

 

 
Estimar a área de uma figura (ou forma) na cubação significa 
associar a ela um número de mil covas de acordo com um 
procedimento único para toda figura, que se fundamenta em:  
1.Conceber que qualquer forma ou figura pode existir (independente 
se conhecermos ou não) e ser vista como um quadrângulo (figura 
com quatro lados não necessariamente iguais); 2.Adicionar dois a 
dois os lados opostos da forma ou figura; 3.Multiplicar os resultados 
obtidos no item 2; 4. Multiplicar por 4 o resultado obtido no item 3 
(porque são 4 lados); 5. Dividir por 10 o resultado obtido no item 4 
(para ver o número de mil covas); 6.  Conferir os resultados. (CRUZ, 
2001, p. 65). 

 

 

O aluno José Reinaldo demonstrou que consegue fazer com segurança as 

operações de adição e multiplicação e nos revelou que não sabe explicar que 

resolveu uma operação de divisão, pois, ao eliminar o zero no final da multiplicação, 

ele efetuou uma divisão por dez e isso não foi percebido por ele. 

Verificamos ainda que a dificuldade revelada pela monitora Maria das Dores 

em relação às operações de multiplicação e divisão são evidenciadas também nas 

falas desses dois alunos, que, embora utilizando alguns procedimentos de cálculo 

em suas práticas cotidianas, como perímetro e área, não sabem resolver com 

segurança multiplicação e divisão sem recorrer ao uso da calculadora e não 

conseguem identificar a operação de divisão envolvida no procedimento prático na 

cubação.  
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4.2.1 O problema do aluno José Reinaldo 

  

 

 O aluno José Reinaldo nos fez um questionamento que consideramos 

relevante. Uma dúvida que ele tinha e perdurava por muitos anos foi verificada em 

seus cálculos de cubação de terra. Em sua fala ele revela: “eu nunca entendi isso, 

por exemplo: se o terreno tem 20x30 e se eu aumento um lado para 31, fazendo 

20x31 ou aumento o outro lado para 21, fazendo 21x30, por que os resultados da 

cubação são diferentes?”  

 Diante do problema do senhor José Reinaldo, sentimo-nos na obrigação de 

contribuir com nossos conhecimentos matemáticos formalizados para ajudá-lo a 

resolver. Então explicamos que, ao aumentar um lado do terreno, aumentaria a 

medida da área na extensão de todo o outro lado (e não só uma unidade como ele 

acreditava, já que foi apenas uma unidade de cada lado, a área seria a mesma). 

Fizemos as contas e ele não se convenceu com nossa resposta.  

 Então mostramos por meio de desenho que a área aumentada seria de 

medidas diferentes, ou seja, se aumentar um valor no lado maior temos a área total 

aumentada, mas se aumentarmos o mesmo valor no lado menor a área total será 

aumentada num valor maior  como mostram as partes hachuradas (figura 22).  

 
 Figura 22 - Verificação da área de um terreno em relação ao aumento dos valores dos 

lados. 
  

 

 
 

 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal de Márcia Assis. 
 

  

Depois da explicação e observando a figura elaborada, o senhor José 

Reinaldo passou a compreender essa situação-problema envolvida em suas práticas 

de trabalho com cubação.   
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O problema citado surgiu a partir da verificação de uma situação da vida 

prática do aluno José Reinaldo, após passar longos anos fora da sala de aula. Esta 

situação pode ser comparada com situações vivenciadas por nossos alunos, 

atualmente, nas aulas de Matemática. Entendemos que o professor necessita 

identificar essas dúvidas e elaborar diversas possibilidades de resolução, até que 

seus alunos apreendam os conceitos envolvidos no problema em questão.  

 

 

4.3 O CURSO DE MADUREZA: GINASIAL PELO RÁDIO 
 
 

Ainda na década de 1960, as aulas radiofônicas chegaram ao Ensino Ginasial 

(atual Ensino Fundamental – anos finais) com o curso de Madureza (figura 23), e 

teve como professor-locutor da disciplina de Matemática, João Faustino de Ferreira 

Neto.  
 

Figura 23 - Capa do do Módulo 4 de Matemática do curso de Madureza, Ginasial pelo Rádio 
no RN, datado de 1969 

 
. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor João Faustino Ferreira Neto. 
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O professor João Faustino revelou a Gutierre (2008, p. 155) que dar aulas 

pelo rádio foi um grande desafio na sua carreira como professor de Matemática. 

Como explicita no depoimento a seguir. 

 

 
Eu ensinei Matemática pelo rádio. [...]. Na Escola Radiofônica 
preparava os alunos para o Exame de Madureza, naquela época já 
denominado supletivo. Eu me considerava como um mágico. Porque 
você se vê num estúdio de rádio e ao mesmo tempo você imaginar 
uma população enorme, em casas pobres de taipa, de barro, 
captando apenas as ondas daquele rádio. Essas pessoas se 
prepararam para o exame e muitas foram aprovadas, algumas até 
fizeram outros exames e concluíram o curso superior. [...]. Em cada 
localidade do interior do Estado, existia um radinho, radinho de 
baquelite, era movido por uma bateria de automóvel, aquela bateria 
descarregava, então, de 15 em 15 dias, passava um jipe trocando as 
baterias. Várias pessoas se reuniam e com um monitor, uma pessoa 
que ajudava a esses estudantes a aprenderem Matemática e a 
passarem nos Exames que faziam. Você imagina o que é uma 
pessoa fazer, por exemplo, a dedução da fórmula da equação do 2° 
grau, e entender tudo aquilo. Mas, como professor da Escola 
Radiofônica, me sentia um mágico. [...] Então, eu me sentia 
realmente como alguém que produzia algo diferente. Tinha a 
sensação que estava transmitindo conhecimento matemático a 
milhares de pessoas. Essas aulas eram transmitidas, pela manhã, às 
6 horas da manhã e à noite. [...]. À noite eu escutava minhas aulas, 
quando ia dar aula no outro dia pela manhã. E quando eu saía da 
gravação eu podia ouvir pelo rádio. Não era fácil, mas foi uma grande 
experiência. [...]. Os Exames, para os alunos, eram feitos pela 
divisão seccional. Mas eu tinha notícia de que muitos alunos eram 
aprovados (GUTIERRE, 2008, p. 155). 

 

 

 Nesse depoimento o professor nos traz um pouco do cenário da aula de 

Matemática vivenciada por ele e por milhares de alunos que em condições de vida 

muito diferente das vivenciadas nas escolas ditas tradicionais, com o ensino 

presencial, conseguiam motivar os alunos a aprenderem Matemática. 

 

 
Agora você imagina o que significa ensinar Matemática pelo rádio. 
Pela televisão não é tão difícil, porque você tem a imagem. Mas pelo 
rádio não existe, só existe a voz e a pessoa que está aprendendo 
tem que criar sua imagem, embora dispusesse de material escrito 
para o estudo, mas tinha que haver uma criação lógica e aquilo 
desenvolvia com mais força o raciocínio das pessoas muito mais do 
que através do ensino presencial.  Eu diria até que essas pessoas 
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avançaram por conta do esforço intelectual que realizaram para o 
aprendizado da Matemática e foi mais fácil aprender outras 
disciplinas porque o esforço intelectual foi bem menor. Então, isso 
para mim foi uma experiência fantástica porque eu via os resultados, 
as pessoas escreviam, mandavam cartas, e depois na minha vida 
política eu viajava o estado todo, encontrava pessoas que tinham 
aprendido Matemática pelo rádio. (JOÃO FAUSTINO FERREIRA 
NETO. Depoimento Oral) 

 

 

No depoimento, o professor ressalta o “esforço intelectual” empreendido pelos 

alunos em aprenderem Matemática pelo Rádio, além dos bons resultados 

alcançados por estes, que foram motivos de satisfação para ele, enquanto 

professor-locutor.  

Com relação ao material das aulas, conforme verificamos nos documentos 

pesquisados, o método global, juntamente com a pedagogia de Paulo Freire 

norteava a produção das aulas nos cursos de alfabetização e primário. Além disso, 

percebemos, ainda, nos conteúdos de Matemática, traços da tendência Empírico-

ativista (FIORENTINI, 1995).  

Já no tocante ao curso de Madureza, este tinha uma estrutura diferente, pois 

o seu material era elaborado pelos professores específicos de cada área e as aulas 

eram desenvolvidas em horários diferenciados, isto é, por disciplina, conforme nos 

revelam o professor João Faustino e o registro que consta no módulo de ensino de 

Matemática (figura 24). 
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Figura 24 - Contra-capa do Módulos 4 de Matemática do curso de Madureza – 
Ginasial pelo Rádio, datado de 1969. 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal do professor João Faustino Ferreira Neto. 
  

 

Além do professor João Faustino como professor-locutor e responsável pela 

elaboração do material de ensino de Matemática do curso de Madureza, 

encontramos na Arquidiocese de Natal registros de outros módulos de ensino de 

Matemática, datados de período anterior aos fornecidos pelo Professor João 

Faustino, dos quais constam a participação dos professores Luis Fernando de Melo, 

Abdias Alexandre Barbosa e Maurílio Mariano Silva (figura 25). 
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Figura 25 – Página de identificação de um dos Módulos de Matemática utilizado nas aulas 
de Matemática pelo rádio no RN datado de 1966.32 

 

 
Fonte: Arquivo Geral da Arquidiocese/Natal-RN. 

 

 

Sobre a participação desses professores, o professor João Faustino nos 

esclareceu que estes participaram da elaboração do material, porém a parte didática 

das aulas (revisão dos conteúdos e comunicação com os alunos, tirando suas 

dúvidas em relação aos conteúdos) e a execução da transmissão da aula pelo rádio 

era tarefa sua. 

 

 

                                                        
32 A cópia deste documento está no anexo E deste estudo. 
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Nós dividíamos a disciplina de Matemática. Eu cuidava também da 
parte pedagógica, da parte didática do ensino de Matemática, mas 
da aula em si, não. Acho que as aulas, praticamente foram todas 
gravadas por mim, não sei se também tiveram a oportunidade de 
gravar, mas eu lembro que a responsabilidade pela apresentação 
das aulas era quase exclusivamente minha. (JOÃO FAUSTINO 
FERREIRA NETO. Depoimento Oral) 
 

 

Nas nossas buscas não conseguimos localizar os outros professores que 

participaram da elaboração dos módulos da versão que está datada de 1965 e 1966. 

Observamos que os conteúdos disponíveis nas duas versões são basicamente os 

mesmos, bem como sua abordagem didática. Porém, há uma diferenciação na 

apresentação dos módulos, pois os encontrados na Arquidiocese são uma apostila 

única, dividida em oito súmulas e os da versão de 1969 e 1970 do professor João 

Faustino, são compostos por quatro apostilas, uma para cada série ginasial. A 

versão de 1965 e 1966 tem papel no tamanho da folha de ofício A4 (figura 26) e a 

versão 1969 e 1970 mede metade da folha de papel ofício A4.  

 
Figura 26 – Capa de um dos Módulos de Matemática utilizado nas aulas de matemática pelo 

rádio no RN, datado de 1966. 

 
Fonte: Arquivo Geral da Arquidiocese/Natal-RN. 
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Sobre a estrutura dos conteúdos dos módulos (da versão 1969 e 1970), na 

contra capa dos módulos constava a identificação do professor elaborador da 

apostila (“Esta apostila foi elaborada pelo professor João Faustino Ferreira Neto”), 

como também o calendário de aulas semanais por disciplina:  

“Segunda-feira (Geografia e Português); terça-feira (História e Matemática); quarta-

feira (Ciências e Português); quinta-feira (Geografia e Matemática); sexta-feira 

(Ciências e Português); sábado (História e Matemática)”. Consta ainda o espaço 

para escrever a identificação do aluno com nome e endereço, conforme figura 

anterior.   

O curso de Madureza tinha como base legal a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), nº. 4024 de 20 de dezembro de 1961 e respaldava-se no Decreto-

lei nº. 709 de 28/07/1969. Desse modo, o Artigo 99, garante que.  

 

 
Aos maiores de dezesseis anos será permitida a obtenção de 
certificados de conclusão do curso ginasial, mediante a prestação de 
exames de madureza, após estudos realizados sem observância de 
regime escolar. (FERREIRA NETO, 1969, contra-capa). 

 

 

Essa legislação garante o ensino não presencial para alunos que não tinham 

acesso à escola. Notamos que esta descrição está registrada na folha final de cada 

módulo de ensino. Verifica-se ainda que a LDB nº. 4024 respalda o ensino supletivo 

e a modalidade de ensino a distância (figura 27). 
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Figura 27 – Folha final do Módulos 4 de Matemática do curso de Madureza – Ginasial pelo 
Rádio, datado de 1969.33 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor João Faustino Ferreira Neto. 

 

 

O Curso de Madureza, conforme consta na figura 25, foi regulamentado pelo 

Decreto presidencial nº 51.680 de 22.01.63 e pela Resolução nº 94/70 do Conselho 

Estadual de Educação do Rio Grande do Norte. Compreendendo as quatro séries do 

curso ginasial, o material produzido pelo professor João Faustino, consistia em 

quatro módulos, sendo um para cada série. A tabela 1, a seguir, mostra os 

conteúdos propostos nos módulos de ensino de Matemática deste curso. Contudo, 

não apresentamos informação acerca do módulo 2, pois não encontramos o material 

relativo a ele. Tal material também não nos foi fornecido pelo professor João 

Faustino, pois ele não o possui em seus arquivos.   

                                                        
33 A cópia deste documento está no anexo F deste estudo. 
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Tabela 1: CONTEÚDOS DOS MÓDULOS DE ENSINO DE MATEMÁTICA DO CURSO DE 
MADUREZA – GINASIAL PELO RÁDIO 

 
CAPÍTULO ASSUNTO NÚMERO DE 

PÁGINAS 
MÓDULO 1   

I Noções de Conjuntos  
 

56 
II Relação de Igualdade 
III Operações com Números Inteiros 
IV Múltiplos e Divisores 
V Divisibilidade 

MÓDULO 2   
- - - 

MÓDULO 3   
XIV Introdução ao Estudo de Álgebra  

62 
 

XV Sentenças e Expressões 
XVI Números Relativos 
XVII Expressões algébricas 

MÓDULO 4   
XVIII Produtos Notáveis 25 
XIX Fatoração 

 
 

Conforme ilustra a tabela 1, cada módulo é subdividido em capítulos. Na 

última página do módulo há sumário para anunciar os conteúdos e as páginas são 

numeradas, havendo uma continuidade entre os módulos. Desse modo, o módulo 1 

com numeração de 1 a 56. O módulo 2 (não localizado por nós) deveria ter 

numeração de 57 a 169, pois o módulo 3 tem numeração de 170 a 231 e o módulo 

4, numeração de 232 a 256.  

Sobre a elaboração dos módulos de ensino, o professor João Faustino nos 

revelou que usava como referência, principalmente, os livros de Osvaldo Sangiorgi.  

Na década de 1960, o Brasil vivenciava algumas mudanças nos conteúdos de 

Matemática, promovidas também pelo Movimento da Matemática Moderna (MMM). 

Fundador do Grupo de Estudos do Ensino da Matemática (GEEM), o professor 

Osvaldo Sangiorgi foi, segundo Búrigo (2008)  

 

 
autor de livros didáticos, ministrantes de cursos para professores, 
professor de matemática, autor de artigos de divulgação e presença 
constante na imprensa escrita da época [...] atuou ao mesmo tempo 
como organizador, divulgador e experimentador das propostas de 
renovação do ensino de matemática no ginásio. (BÚRIGO, 2008, p. 
43).    
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Na década de 1960, os livros de Osvaldo Sangiorgi traziam os conteúdos 

pautados na tendência Formalista Moderna, em que “enfatiza-se o uso preciso da 

linguagem matemática, o rigor e as justificativas das transformações algébricas 

através das propriedades estruturais”, (FIORENTINI, 1995, p. 14). 

Conforme, Lavorente (2008) analisando a obra “Primeira série ginasial”34 de 

Sangiorgi, 1969, afirma que era evidente a preocupação com os símbolos na 

linguagem de conjuntos, própria da Matemática Moderna, “que possui sua 

convenção bem estruturada e que requer habilidade para ser interpretada, 

principalmente diante de sua simbologia”. (LAVORENTE, 2008, p. 128). O 

Movimento da Matemática Moderna (MMM), Fiorentini (1995), relata em - um 

movimento internacional, que teve mobilização no Brasil após 1950, em virtude da 

realização de cinco Congressos Brasileiros de Ensino de Matemática (1955.1957, 

1959, 1961 e 1966), e que, “o MMM promoveria um retorno ao formalismo 

matemático, só que sob um novo fundamento as estruturas algébricas e a linguagem 

formal da Matemática contemporânea” (FIORENTINI, 1995, p. 14). 

No livro de Sangiorgi para a primeira série ginasial, com influência do MMM, 

em Lavorente (2008) constam os seguintes assuntos:  

 

 
1.Noções de conjuntos; operações co conjuntos; relações; 2. 
Números naturais; numerais de um número; 3. Operações 
(operações inversas) com os números naturais – propriedades 
estruturais; 4. Divisibilidade – múltiplos e divisores; números primos; 
fatoração completa; 5. Conjunto dos números racionais; números 
fracionários – operações (operações inversas); propriedades 
estruturais; 6. Estudo intuitivo das principais figuras geométricas 
planas e espaciais - sistemas de medidas: decimais e não-decimais. 
(LAVORENTE, 2008, p. 120-121) 

 

 

Percebemos que no módulo 1 do curso de Madureza, estão contemplados os 

assuntos dos itens 1 a 4 do material de Sangiorgi, o que confirma o fato do professor 

                                                        
34 Livro: Matemática – Curso Moderno, de Osvaldo Sangiorgi (Companhia Editora Nacional, 1969, v.1, 
13ª ed.). 
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João Faustino ter usado também, os livros didáticos de Sangiorgi como referência 

para elaborar os módulos de ensino do curso de Madureza pelo Rádio.  

 

 
Eu usava vários autores como referência para elaborar o material: 
Osvaldo Sangiorgi, Ari Quintela, e irmãos Maristas. E Osvaldo 
Sangiorgi, eu o conheci, ele esteve aqui em Natal dando curso. Mas 
os problemas de Matemática que precisavam ser encaminhados para 
os alunos resolverem eram elaborados por mim a partir da teoria dos 
autores existentes.  (JOÃO FAUSTINO FERREIRA NETO. 
Depoimento Oral) 
 

 

 

Conforme Búrigo (2008, p. 49-50) na versão moderna do livro de primeira 

série ginasial de Sangiorgi, ao contrário da versão “antiga” que os números naturais 

eram enunciados como “aqueles que têm origem na contagem dos objetos de uma 

coleção ou dos indivíduos de um grupo”, o estudo dos números naturais é precedido 

de um capítulo que introduz a linguagem dos conjuntos, e seu conceito “é enunciado 

então como a propriedade comum (ideia), associada a todos os conjuntos 

eqüipotentes entre si”.  

Portanto, esse conceito de número, com essa abordagem foi verificada no 

módulo do curso de Madureza (figura 28). 
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Figura 28 - Página do Módulo 1 de Matemática do curso de Madureza – Ginasial pelo Rádio, 
datado de 1969.35 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor João Faustino Ferreira Neto. 

 

Nos módulos do curso de Madureza, o assunto “teoria de conjuntos” é 

abordado de forma bem simples e reduzida, trazendo uma apresentação inicial do 

conteúdo e em seguida uma pequena lista de exercícios (figura 29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
35 A cópia deste documento está no anexo G deste estudo. 
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Figura 29 – Páginas 2 e 3 do Módulo 1 de Matemática do curso de Madureza – Ginasial pelo 
Rádio, datado de 1969.36 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor João Faustino Ferreira Neto. 

 

Dessa forma, no material elaborado por João Faustino, observamos também 

a tendência Formalista Moderna, no que se refere aos conteúdos abordados nos 

módulos, pois segue um dos pressupostos apontados por Fiorentini (1995, p.13) “[...] 

a introdução de elementos unificadores como Teoria dos Conjuntos, Estruturas 

Algébricas e Relações e Funções”.  

Devemos salientar que, nessa época, entre as décadas de 1960 e 1970, 

muitos livros didáticos traziam com predominância a tendência tecnicista 

pedagógica37. 

                                                        
36 A cópia deste documento está no anexo H deste estudo. 
37 O tecnicismo pedagógico é uma corrente de origem norte-america que, pretendendo otimizar os 
resultados da escola e torná-la “eficiente” e “funcional”, aponta como soluções para os problemas do 
ensino e da aprendizagem o emprego de técnicas especiais de ensino e de administração escolar. 
Esta seria a pedagogia “oficial” do regime militar pós-64 que pretendia inserir a escola nos modelos 
de racionalização do sistema de produção capitalista. (FIORENTINI, 1995, p. 15). 
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Entretanto, do confronto entre o MMM e a pedagogia tecnicista 
surge, nas décadas de 60 e 70, a combinação tecnicismo formalista. 
Tal combinação traz implícita uma curiosa associação entre as duas 
concepções: uma, referente ao modo de se conceber a Matemática 
(a concepção formalista estrutural), a outra, referente ao modo de se 
conceber a organização do processo ensino-aprendizagem (a 
concepção tecnicista). Essa associação pode ser percebida nos 
manuais de Sangiorgi, Scipione e Castrucci. (FIORENTINI, 1995, p. 
16). 

  

 

Notemos, ainda em alguns trechos do módulo 3 (figura 30), que há evidência 

da referida tendência.  
 

Figura 30 - Página do Módulos 3 de Matemática do curso de Madureza – Ginasial pelo 
Rádio, datado de 1969.38  

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor João Faustino Ferreira Neto. 

 

                                                        
38 A cópia deste documento está no anexo I deste estudo. 
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Ou seja, tal evidência da tendência “tecnicista formalista”, está presente na 

forma de apresentar os conteúdos, pois como podemos ver na figura 29, há 

exemplos e regras de como realizar a adição com números relativos (concepção 

formalista estrutural) e alguns exercícios a resolver (concepção tecnicista). 

Ainda entendemos que o tecnicismo formalista foi a tendência que melhor 

definiu a organização dos módulos de ensino do curso de Madureza elaborados pelo 

professor João Faustino. 

Na parte seguinte, descreveremos a apresentação de um Documentário 

contendo algumas considerações sobre o Ensino de Matemática pelo Rádio 

referente às Escolas Radiofônicas e ao Curso de Madureza, de modo que 

ressaltaremos as metodologias utilizadas e as tendências pedagógicas envolvidas 

no material de ensino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 

 

5 A MEMÓRIA, A NARRATIVA E OS RETRATOS DA ÉPOCA COMO USO 
DIDÁTICO 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
[...] numa sociedade onde valores sócio-culturais pré-existem, e que 
se refletem, no fundo, em bom gosto estético, a experiência do tele-
documentário como gênero artístico-educativo pode vingar e frutificar 
como uma ferramenta tanto de lazer quanto de ensino. (FRANCO, 
1997, p. 23).  
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Nesta parte descreveremos a organização e o conteúdo do documentário 

proposto por nós, cuja finalidade é educativa, o qual se constitui como um produto 

deste estudo. Assim, cumprindo um dos nossos objetivos, organizamos este 

documentário39 em (CD-ROM) contendo os conteúdos de Matemática estudados 

pelos que vivenciaram a experiência radiofônica, enfatizando a metodologia de 

ensino desenvolvida nas aulas, para que sirva de material de consulta para alunos, 

professores e pesquisadores da área.  

  

 

5.1 O ROTEIRO E O CONTEÚDO 

 

 

Entendemos o documentário como um recurso audiovisual que pode ser 

levado para o ensino. De acordo com Paim (2006): 

 

  
um documentário, um vídeo voltado ao ensino, um desenho 
animado, um videoclipe: embora utilizem linguagens diferentes, são 
exemplos de audiovisuais. Audiovisual, portanto, é qualquer trabalho, 
de ficção ou de documentário, que utilize imagem (geralmente em 
movimento) e som (locução, diálogo, efeitos sonoros, música e/ou 
até o silêncio), tendo como suporte a filmagem (16mm, 35mm, 
super8), a gravação em vídeo (VHS, S-VHS, fita magnética 8mm, Hi-
8, Beta-CAM, Beta-MAX, U-Matic, Digital-8, DV, mini-DV e DVCAM) 
ou ainda a Imagem gerada por computaçãográfica (CGI), por meio 
de programas específicos como Flash, 3D-Max, Maya, After Effects, 
Premiere, dentre outros. Aliás, todos os programas de computador 
com interação multimídia são recursos audiovisuais. (PAIM, 2006, p. 
19).  

 

 

Ainda conforme Paim (2006), “Um audiovisual que mostra situações sem 

referencial histórico ou sem embasamento na realidade é considerado ficção”. Em 

nosso caso, o audiovisual proposto busca retratar circunstâncias históricas por meio 

de investigações e mostrar a realidade daqueles que conviveram com o ensino pelo 

Rádio, o que o autor citado considera ser um documentário.  

                                                        
39 O documentário, em CD-Rom, está no apêndice R deste estudo. 



104 

 

Nessa perspectiva, o nosso objetivo em produzir o documentário é legítimo, 

nas palavras de Felipe (2006), quando nos aponta um conceito imagem para o 

recurso audiovisual com fins educacionais: 

 

 
[...] seja defrontando-se com problemas de natureza epistemológica 
ou de cunho social, o cinema possibilita que pesquisadores e 
professores possam explorar seu aparato imagético enquanto 
tecnologia teórico-conceitual – espaço epistemológico onde um 
conjunto de técnicas encontra-se com um conjunto de reflexões 
geradoras de uma gama de conhecimentos que, consequentemente, 
alimentam uma práxis docente. (FELIPE, 2006, p.111). 

 

 

Para elaborar esta produção do documentário realizamos uma pesquisa em 

diversos formatos de documentários educacionais, pois ainda não tínhamos 

compreensão de como organizar o conteúdo que seria apresentado, nem de forma 

este seria exposto. Então, a exemplo de outros documentários, escolhemos fazer 

uma exposição, na qual a pesquisadora apresenta cada parte do conteúdo 

documentado. 

Inicialmente, colocamos um texto situando a finalidade do documentário, pois, 

recomenda Hampe (2009) que 

 

 
na parte inicial do documentário, coloca-se uma breve apresentação 
do tema, o problema que será tratado, as principais pessoas 
envolvidas, ou seja, tudo aquilo que o espectador precisa saber para 
que o documentário avance. Seja breve! Confie na inteligência de 
seus espectadores e limite essa parte às informações absolutamente 
essenciais, sem as quais o público não poderia entender o 
documentário. (HAMPE, 2009, p.3) 

 
 

 Nesse sentido, de modo a fornecer as informações essenciais resolvemos 

apresentar alguns textos sob a fala e a imagem da pesquisadora, intercaladas por 

alguns elementos, ou seja, fotografias de pessoas e locais delineados na pesquisa; 

materiais de aulas e outros documentos; citações de referenciais bibliográficos; e 

depoimentos orais de participantes da pesquisa. 
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Também tivemos a intenção de dispor no documentário os documentos da 

pesquisa e os depoimentos dos participantes da pesquisa de modo a construir um 

conjunto de fatos, como mostra Felipe (2006), 

 

 
[...] alicerces para se edificar um conjunto de representações, 
ideologias e imagens sobre um dado acontecimento ou 
personalidade histórica, do que mesmo objeto da representação – 
ainda que, ingenuamente, esse venha a ser ou pense ser o objetivo 
de determinados filmes documentais.   (FELIPE, 2006, p. 168). 

 

 

No que se refere ao roteiro do documentário, optamos por iniciar situando o 

expectador sobre o tema e a intencionalidade da produção. Para Puccini (2010), a 

produção de um documentário é composta de três etapas, a pré-produção, a 

filmagem e a pós-produção. Na primeira etapa, a escrita da proposta (ou projeto) é 

muito importante, principalmente se o proponente deseja buscar financiamento para 

sua execução, onde sua descrição pode ser apresentada de forma detalhada ou 

não.  

Ainda na etapa da pré-produção, estão a pesquisa, o argumento e o 

tratamento do conteúdo do documentário, que no nosso caso, sendo o documentário 

um produto da pesquisa da dissertação, a proposta (projeto), não se fez necessário 

ser formulada, posto que já havíamos coletado os dados da pesquisa. Então 

partimos para realização do argumento já que a pesquisa estava concluída e todo o 

material pesquisado serviu como fonte para a elaboração de roteiro a ser seguido 

para a composição do documentário.  

Após a etapa do argumento partimos para o planejamento e apresentação do 

conteúdo, que Hampe (2009), denomina de “Tratamento”, onde se coloca: 

  

 
[...] a idéia geral do documentário de forma suficiente para que seja 
entendido, mas flexível o suficiente para permitir mudanças criativas. 
O Tratamento é geralmente entendido como um esboço (outline) do 
documentário. Ele descreve o conteúdo do documentário e o estilo 
em que ele deve ser filmado. Sobre o que se trata o documentário. O 
que será incluído. Como será filmado. E como ele se parecerá. Inclui 
todos os elementos – as pessoas, os lugares, as coisas e os eventos 
– que devem fazer parte do documentário. E mostra como o 
documentário será organizado. (HAMPE, 2009, p.4) 



106 

 

 

 

Desse modo, nesse esboço consta inicialmente uma breve contextualização 

sobre a função das Escolas Radiofônicas (Alfabetização e curso Primário), sua 

época de funcionamento, sua criação, sua estrutura funcional e as principais 

pessoas envolvidas no sistema radiofônico nas décadas de 1950 e 1960. Em 

seguida, descrevemos os métodos de ensino e os conteúdos de Matemática 

envolvidos no contexto das aulas Radiofônicas, no material didático e nas práticas 

de trabalho dos alunos. Abordamos, ainda, a estrutura das aulas e dos materiais de 

ensino de Matemática do Curso de Madureza (Ginasial pelo Rádio), nas décadas de 

1960 e 1970. Por fim, fizemos algumas considerações sobre potencialidades e 

dificuldades dos docentes e discentes em relação aos conteúdos de Matemática 

desenvolvidos nesses dois níveis de ensino.  

No documentário educacional, se faz necessário um bom planejamento dos 

conteúdos, tendo a tecnologia como aliada em sua divulgação. Nesse sentido, 

Franco (1997), aponta que 

 

 
a tecnologia sempre aliada a técnica tem sempre se colocado à 
disposição do conteúdo das mensagens. Aquilo que vai ser 
videografado é objeto de um planejamento e execução preciso e 
complexo, de modo que a compreensão e a retenção da mensagem 
por parte do público alvo se realize com um mínimo de esforço. O 
público, composto de todas as faixas etárias, possui algo em comum: 
a motivação, o interesse, e sobretudo a curiosidade, todos, como se 
sabe, elementos primordiais do aprendizado. (FRANCO, 1997, p. 
21).  

 

 

Procuramos incluir como parte do conteúdo apresentado documentos por nós 

encontrados nos arquivos pesquisados, tais como scripts de aula; provas de 

Matemática; módulos de ensino de Matemática; fotografias de pessoas e de locais 

da época e atuais, bem como trechos de vídeos de entrevistas realizadas com os 

participantes colaboradores da pesquisa.  

Desse modo, realizando um diálogo entre o oral e o escrito, conforme 

propomos realizar neste estudo, temos como nosso foco as questões peculiares da 

História Cultural. Percebemos que as fontes escritas nos deram evidências sobre os 
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conteúdos de Matemática e as orais nos forneceram pistas sociais e culturais dos 

nossos depoentes, como evidenciados por Thompson (2002).  

Ressaltamos que esta pesquisa teve por objetivo reconstituir aspectos do 

ensino de Matemática pelo rádio, e a elaboração desse documentário tem finalidade 

educativa, de modo que, sobre o uso deste de forma didática, discorreremos a 

seguir.  

 

 

5.2 CONSIDERAÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS SOBRE O USO DO 

DOCUMENTÁRIO 

 

 

A proposta deste documentário como ferramenta educativa é levar ao 

ambiente de sala de aula alguns aspectos do percurso histórico do ensino de 

Matemática pelo Rádio no Estado do Rio Grande do Norte no período de 1950 a 

1970. Para tanto, apresentamos a seguir algumas sugestões pedagógicas para o 

seu uso em sala de aula. 

 Podemos associar o uso deste documentário em sala de aula sob os 

seguintes aspectos. Inicialmente pelo seu conteúdo histórico, pois este focaliza um 

período específico do ensino da Matemática no RN. Por outro lado, alguns outros 

conteúdos podem ser explorados em sala de aula, especialmente à nível de terceiro 

grau ou em cursos de formação de professores de Matemática, focalizando o 

conteúdo específico de Matemática e as metodologias de ensino utilizadas nos 

materiais da época.  

 Em relação ao conteúdo histórico, o professor pode explorar o documentário, 

enfatizando os conteúdos abordados no material didático das aulas radiofônicas e 

sua relação com os conteúdos dos livros didáticos da época e os apresentados 

atualmente.  

 Quanto aos conteúdos específicos, o professor pode explorar os contidos nos 

scripts das Escolas Radiofônicas, os dos módulos do Curso de Madureza e os 

enfatizados nos conhecimentos culturais dos alunos para medição de área de terra. 

Pode ser encaminhada a discussão e reflexão sobre a possibilidade do ensino 

desses conteúdos atualmente na sala de aula do Ensino Fundamental. Essa 
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discussão também se faz necessário nos cursos de formação de professores, pois 

conforme Mendes (2009),  

 
os professores dos cursos superiores de formação licenciada, certas 
vezes, esquecem os aspectos sociais e culturais implícitos em cada 
assunto que abordam nas disciplinas que compõem a grade 
curricular desses cursos, o que implica na dicotomia que se 
estabelece entre o pensar e o fazer matemática. Ignora-se que esse 
conhecimento é uma elaboração do intelecto humano, desenvolvido, 
muitas vezes, a partir da observação do ambiente natural e cultural, 
manipulação de objetos e situações reais desse ambiente, seguida 
de tratamento empírico e reflexões sobre tais situações. (MENDES, 
2009, p.17). 

   

 

Portanto, os procedimentos da Geometria da Cubação, para o cálculo de área 

de terra pode gerar boas reflexões sobre possibilidades pedagógicas do 

conhecimento da tradição e sua relação com a Geometria Euclidiana praticada nas 

escolas da Educação Básica.  

Já em relação as metodologias de ensino, pode ser debatido em sala de aula 

o método global usado nas Escolas Radiofônicas, como também podem se 

exploradas as tendências didáticas para o ensino de Matemática, referenciada em 

Fiorentini (1995), apontadas na análise da pesquisa, em relação ao Curso de 

Madureza. 

  Por fim, entre outros, alguns aspectos da modalidade da educação a distância 

pelo rádio e o acesso atual a outras tecnologias podem ser discutidas em sala de 

aula, questionando de que forma esta modalidade de ensino tem atingido a 

aprendizagem da Matemática.  
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CONSIDERAÇÕES PARA UMA NOVA HISTÓRIA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
De certo modo, parece ser uma exigência da humanidade de hoje, 
segundo os diversos tipos de sociedade, cultura, relação com o 
passado, orientação para o futuro mais ou menos longínquo, não 
porque este não exista necessidade de uma ciência do tempo, mas 
porque este saber poderia adquirir outra, diferentes daquelas a que 
convém o termo “histórico”. O saber histórico encontra-se, ele 
próprio, na história, isto é, na imprevisibilidade, o que apenas o torna 
mais real e mais verdadeiro.(LE GOFF, 2008, p. 144). 
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Apresentaremos, nesta parte algumas considerações que julgamos serem 

importantes. Primeiramente, em relação ao delinear da pesquisa, nossas buscas, 

embora exaustivas, foram peculiares e exitosas nos caminhos das fontes 

pesquisadas. Assim, entendemos que as compreensões acerca do ensino de 

Matemática, dos métodos utilizados, dos participantes envolvidos e dos materiais 

didáticos usados no ensino pelo rádio no RN, nas décadas de 1950 a 1970, foram 

bem sucedidas, visto que o diálogo entre as fontes orais e escritas e o olhar que 

aprendemos a educar no sentido de não perdermos o foco nas questões da 

pesquisa, proporcionaram esboçar nossas compreensões na elaboração dos 

instrumentos e da análise do material pesquisado.  

Todos os documentos pesquisados que dizem respeito ao contexto da 

organização do sistema educacional envolvido se constituíram em fontes que nos 

deram respaldo para realizarmos estudos e análise, constatados também nos 

depoimentos orais. Nossas constatações e análises não teriam sido tão valiosas se 

tivéssemos delimitado às fontes escritas. Ressaltamos a importância dos 

depoimentos orais, pois eles permitiram, juntamente com as fontes escritas, 

conhecermos a realidade atual revelada pelos que vivenciaram as experiências 

radiofônicas no contexto do homem que vive no meio rural.  

Nos depoimentos orais também nos foram reveladas as potencialidades e 

dificuldades das monitoras e alunos do meio rural no que se refere ao ensino e a 

aprendizagem do conhecimento Matemático. Conseguimos identificar a Matemática 

envolvida no contexto das aulas radiofônicas e a Matemática produzida pelos alunos 

à partir de suas atividades agrícolas no meio rural do município de Lagoa Salgada.  

Essa observação pode se constituir em elementos de reflexão para 

professores de Matemática no sentido de considerar relevantes os conhecimentos 

da tradição associando-os aos ensinados nas escolas. Nesse sentido, os métodos 

de ensino “global” e a “pedagogia de Paulo Freire”, utilizados nas aulas Radiofônicas 

ainda podem se revelar como métodos eficazes de ensino. Cabe também em 

nossas reflexões, questionar de que modo as tendências empírico-ativista, tecnicista 

formalista e formalista-moderna, se configuram nos atuais materiais de ensino de 

Matemática.  

Quanto ao material do Curso Ginasial, deixamos aqui ainda em aberto o 

registro do acervo completo dos módulos do curso de Madureza, pois, até o final da 

pesquisa, dos quatro módulos do curso só conseguimos localizar três. Fica também 
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em aberto outras considerações sobre o curso de Madureza, em relação à 

aprendizagem dos conteúdos de Matemática, visto que, o nosso estudo foi 

focalizado apenas nos módulos de ensino e nos depoimentos orais do professor 

João Faustino Ferreira Neto, pois, não conseguimos entrevistar nenhum aluno, visto 

que tivemos dificuldade em localizá-los.  

Outra dificuldade que devemos registrar foi o acesso ao Arquivo Geral da 

Arquidiocese de Natal, pela longa espera por autorização dos dirigentes, atrasando 

o estudo do material ali pesquisado. Como também registramos a ausência de 

materiais em outros arquivos procurados. 

Mesmo com as lacunas deixadas em relação ao curso de Madureza, 

consideramos importante esse resgate histórico sobre o ensino de Matemática, uma 

vez que no período situado no estudo o acesso à educação era bastante difícil nas 

comunidades rurais do RN e a educação pelo Rádio foi uma proposta inovadora, 

pois se constituiu como uma das primeiras experiências brasileiras no que se refere 

à Educação a Distância.   

Por fim, esperamos que este estudo possa contribuir para o registro desse 

passado da historiografia da educação Matemática do RN, como também alguns 

aspectos relacionados ao ensino e a aprendizagem, no contexto da educação a 

distância pelo rádio, possam ser refletidos por alunos, educadores e pesquisadores 

da área.  
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APÊNDICE A: CARTAS DE CESSÃO DE DIREITOS DOS PARTICIPANTES 
COLABORADORES DA PESQUISA. 
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APÊNDICE B: Textualização da entrevista de Maria da Salete Bernardo da 
Câmara. 

 

O meu envolvimento no Serviço de Assistência Rural (SAR) começou na década de 

1960 quando fui convidada por Safira Bezerra Ammann para trabalhar com ela na 

instalação da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos (CNEG) no Estado. A 

CNEG foi criada por um paraibano Dr. Felipe Tiago Gomes, o qual criou a campanha 

a nível nacional, articulando em alguns Estados à Igreja. E no Rio Grande do Norte 

procurou Dom Eugênio de Araújo Sales, bispo da Diocese. A CNEG apesar de 

receber subvenções Federais e Estaduais, não tinha fins lucrativos, pois as 

comunidades através de um fundo social com taxas mantinham as Escolas. Daí a 

forte ligação com o SAR, movimento este que desenvolvia um trabalho comunitário 

com bons resultados. As comunidades não só mantinham as escolas como 

desenvolveram um programa de construção de prédios em várias cidades com 

recursos próprios através de doações e campanhas. Para melhor caracterizar a 

finalidade desta, depois mudou sua sigla para CNEC (Campanha Nacional de 

Escolas da Comunidade). No envolvimento com o trabalho do SAR, fui 

coordenadora do Setor Rádio TV Educação (SERTE), em 1961 e cuidava da parte 

administrativa e pedagógica. O SERTE era responsável pela programação do curso 

de Madureza (ginasial pelo rádio), do qual João Faustino fez parte como professor 

de Matemática e Leda Guimarães era a professora de Geografia. Mas eu não estou 

lembrada dessa parte, Dione Violeta também foi coordenadora do SERTE depois de 

mim e deve se lembrar de outros fatos e de outros professores.  No SAR tinham 

muitos setores e havia uma integração entre eles. Inicialmente, o SAR desenvolveu 

muitas ações, dentre elas, a Educação Rural, Saúde e Sindicalismo Rural. Teve 

também os cursos profissionalizantes: o curso Técnico de Enfermagem e o curso 

Técnico Agrícola, que tiveram convênio com a Escola de Enfermagem da UFRN e a 

Escola Agrícola de Jundiaí. Nesse caso os alunos já tinham a prática, porque já 

trabalhavam, e o Estado fazia as provas e dava a certificação. Gostei muito do 

trabalho do SERTE e como coordenadora visitava as comunidades rurais e achava 

muito bom conhecer o trabalho dessas comunidades rurais. Quanto ao programa 

das Escolas Radiofônicas, Carmem Fernandes Pedroza, Maria Rodrigues e Maria 

José Teixeira Peixoto (Zezé) foram professoras-locutoras. Quem pode lhe dar muitas 
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informações e fornecer materiais sobre as Escolas Radiofônicas é Zezé, pois ela tem 

muitas recordações dessa fase que trabalhou como professora locutora.  

 

(Entrevista concedida por Maria Salete Bernardo da Câmara. Natal (RN), 
10/08/2010).   
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APÊNDICE C: Textualização da entrevista de Dione Violeta de Medeiros 

Iniciei minhas atividades junto ao Setor de Rádio-Televisão da Educação (SERTE) 

em 1966, após participar de um Encontro Nacional realizado em Recife, a convite da 

Professora Salete Bernardo que, à época, exercia a Coordenação do SERTE no Rio 

Grande do Norte. Naquela ocasião, Salete, por força de outros encargos 

educacionais que exercia, já decidira se afastar do SERTE e tencionava fazer de 

mim a sua substituta na Coordenação do Setor. Voltei do Encontro Nacional 

entusiasmada pelo trabalho e disposta a aceitar o convite de Salete para substituí-la, 

desde que o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários (IAPB), para onde 

ingressara por concurso público e onde trabalhava desde 1963, me colocasse à 

disposição da Secretaria Estadual de Educação e Cultura. Como o SERTE era um 

programa educativo de caráter nacional, vinculado ao Ministério de Educação e 

Cultura (MEC) e conveniado com a Secretaria de Educação, foi possível ao Dr. 

Jarbas Ferreira Bezerra, então Secretário de Educação no Estado, obter sucesso 

em seu empenho para conseguir a interferência do MEC junto ao IAPB que 

concordou em me colocar à disposição do SERTE sem ônus para a instituição. 

Entusiasmada com o trabalho educativo, não demorei a solicitar exoneração do 

IAPB dedicando-me, desde então, à causa da educação.  

Ao assumir a Coordenação do SERTE, convidei a Assistente Social Maria de 

Lourdes Guerra Vale, com larga experiência em trabalhos comunitários, para ocupar 

a Subcoordenação. E, assim, além de Lourdinha Guerra dividindo comigo a parte 

técnica e administrativa do Setor, o SERTE contava ainda com o apoio logístico de 

uma eficiente equipe constituída de Janildo de Souza, José de Anchieta e Tarcísio 

José Bernardo. Utilizando a sistemática de grupos de audiência organizada, adotada 

com êxito por outros movimentos de educação pelo rádio, o SERTE expandiu-se por 

várias regiões e municípios do Estado. A prática de, sistematicamente, promover 

visitas aos grupos, possibilitava acompanhar o seu funcionamento, o nível de 

aprendizagem dos alunos e suas dificuldades. Também eram organizados encontros 

de professores e alunos, ocasião em que o conteúdo era discutido, as dúvidas 

esclarecidas e o aprendizado fortalecido. Era um momento de muito entusiasmo 

para os alunos pela oportunidade de conversar com os professores e de conhecê-

los pessoalmente. A equipe docente era formada pelos seguintes professores: João 

Batista Cortez, em Português; João Faustino Ferreira Neto, em Matemática; Leda 

Guimarães, em Geografia; Geraldo Batista, em História e Luzia Vieira, em Ciências. 
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Eram esses mesmos professores que, além de proferirem as aulas pela Emissora de 

Educação Rural, órgão do Serviço de Assistência Rural (SAR) onde se encontrava 

sediado o SERTE, preparava todo o material didático, sob a forma de apostilas. 

Impressas pela Gráfica do Diário Oficial do Estado, conduzida à época pelo seu 

Diretor João Ururahy, as apostilas eram distribuídas, gratuitamente, com os alunos. 

O Ginásio pelo rádio, como era também conhecido o SERTE, não certificava os 

estudos dos alunos, mas, os preparava para obterem êxito nos Exames de 

Madureza (nível ginasial) e aí sim, receberem o certificado do Ginásio, habilitando-

os à continuidade dos estudos (nível médio e superior). Sobre o êxito dos alunos do 

SERTE em sua jornada educativa não se dispõe de pesquisas científicas. No 

entanto, o Professor Geraldo Batista, na condição de Presidente da Comissão 

Permanente de Vestibular (COMPERVE) da UFRN, por diversas vezes foi 

surpreendido por candidatos ao vestibular que, aproximando-se dele e o 

reconhecendo, davam o seu testemunho de agradecimento ao SERTE por lhes ter 

estimulado e possibilitado não somente o Ginasial, mas, a continuidade dos estudos 

no ensino médio e a oportunidade de estarem pleiteando uma vaga no ensino 

superior. 

Assim foi a experiência por mim vivenciada no SERTE onde exerci a sua 

Coordenação de 1966 a 1970, quando me afastei para os estudos de Mestrado. 

Com o meu afastamento assumiu Lourdinha Guerra que deu continuidade às 

atividades do SERTE até a sua extinção no início dos anos setenta.  

(Entrevista concedida por Dione Violeta de Medeiros. Natal (RN), 12/08/2010). 
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APÊNDICE D: Textualização da entrevista de Carol Camy Condon. 

Não tenho muito a contar, mas no sábado passado (07/08/2010) teve o segundo 

encontro de voluntariados e nesse encontro foi publicado um material. Nesse 

material tem uma contextualização da igreja católica e a política internacional. O 

Brasil é muito marcado pela segunda guerra mundial, está tudo nesse material. No 

meu caso, eu estava morando em Nova York e trabalhava para uma instituição de 

ajuda internacional e depois da guerra os países da Europa, a Alemanha e o Japão 

também, foram ajudar aos países atingidos pela guerra com dinheiro, comida e 

outras coisas. Eu trabalhei em muitos países, e nos Estados Unidos e fui chamada 

para Nova York. Foi maravilhoso ingressar numa instituição fazia parte das 

Organizações das Nações Unidas, era uma das entidades que controlava o 

departamento, a entidade que trazia a ajuda internacional do mundo inteiro para os 

países, como Camboja. Essa instituição tinha que controlar os países que enviavam 

pessoas para planejar, cuidar e controlar o dinheiro das Nações Unidas. E nós 

fazíamos encontros para discutir essas questões. Era assim, um coração do mundo. 

Que dava dinheiro para todos os países com problemas graves. No meu próprio 

trabalho, eu com 22 anos de idade queria trabalhar pelo mundo inteiro com essas 

coisas, e vivia viajando e fui vice-diretora desse território (comitê internacional) e 

fazia parte quarenta países que tinha um projeto de desenvolvimento, em nova York, 

que estava ajudando com alimentos e eu fui trabalhar em Nova York e fui primeiro 

em Chicago nos programas de televisão e de rádio pedindo ajuda para as crianças, 

para ajudar esses 48 países, as crianças da África e porque era bom ajudar a esse 

projeto. E um problema central em 1958, 59, até 61 em Israel, ocorreu com os 

palestinos que estavam criando um país novo, e os palestinos com os refugiados 

que estavam sem comida, morrendo, e esse comitê era muito a favor dos 

palestinianos. E eu jovem não sabia de política, estudava e ouvia as informações, 

em documentários, fotografias, com pessoas que chegavam e eu queria chorar - , 

dizia coitados! Então, nesses encontros faziam os primeiros lugares, campos de 

refugiados e os palestinianos estão ainda morando nos acampamentos que eram 

para ser de cinco anos, e depois tinha a proposta de criar um país, mas nunca se 

criou um país e sempre aquele acampamento com cinco mil pessoas, dez mil 

pessoas, vinte mil pessoas. E foi criando outro, outro, outro e até agora não tem 

outro país. Então, eu fui vendo e aprendendo que até agora é muito tempo e que a 
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briga deles continua. Então, eu não gostei da política americana. Então, pensei, eu 

quero entender o mundo inteiro. E os Estados Unidos teve uma política horrorosa na 

América Central. Aquela política de toda a América Central. A política era horrível na 

América Central, e depois no Brasil também. E eu trabalhei em muitos países dos 

Estados Unidos e fui chamada para Nova York. Mas eu fui fazer um trabalho de 

cuidar das crianças, das mulheres, dos pobres e dos outros que pediram dinheiro. 

Porque todos os países do mundo tiveram direito de pedir dinheiro das Nações 

Unidas para coisas. E lá eu encontrei Dom Eugênio Sales, o encontrei na sala da 

juíza e ele estava lá com Elmar, a sua irmã, e com Safira Bezerra. E, eu falei: - quero 

sair do meu trabalho para morar em outro país -, então dom Eugênio quem me 

trouxe para cá. Eu vim dos Estados Unidos em 1961, ele quem me convidou lá em 

Nova York. E me perguntou lá na TV, no meu trabalho. - “Pare de trabalhar na 

televisão e vem trabalhar em Natal, vem?”- Ele quem foi chamando as pessoas de 

vários países, Holanda, Estados Unidos, ele mesmo convidando. Eu não conhecia 

Natal, não sabia de nada aqui, mas foi ele quem me trouxe. Em 1961 eu cheguei 

aqui, trabalhei até 1964, dois anos aqui e um ano em Recife com Dom Elder 

Câmara, na SUDENE. Fiquei numa casa com mais vinte pessoas, era um pessoal 

pobre, e eu fiquei trabalhando com Dom Elder. Eu passei dois anos aqui em Natal, 

morando na mesma casa. Voltei agora, depois de 48 anos, voltei para a mesma rua, 

e reencontrei a amiga Dione Violeta. Ela foi minha secretária, eu a chamei para 

trabalhar comigo e o meu português também não era muito bom e eu escrevia, mas 

totalmente errado e ela era quem traduzia minha correspondência, me ajudando no 

primeiro ano. No primeiro ano fiquei no MEB, no segundo ano fui chamada para ser 

coordenadora dos centros comunitários do Brasil inteiro e Dione quem escrevia para 

21 comunidades do Brasil inteiro. No terceiro ano, fui trabalhar com Dom Elder na 

criação da SUDENE. Todos os anos, cada ano foi um tempo de idealista, querendo 

melhorar o mundo. Eu era da equipe do papa João Vinte e três. Não era voluntária 

da paz, esse era um programa do governo americano e eu não gostei. Quem 

chegou como voluntária do papa João vinte e três não era ligada com a política 

americana. Depois, um ano depois o presidente Kennedy criou os “voluntários da 

paz” que era ligado com a política americana e eu não gostei da política americana. 

E os voluntários do papa eram ligados com o Vaticano. Eu vim como voluntário do 

papa, João XXIII pediu a todos os países para enviar dez por cento de todas as 

pessoas da igreja, padres, freiras e leigos, das igrejas da Europa Estados Unidos e 
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América. Então, isso foi antes de Kennedy que chamou os “voluntários da paz”. 

Acho que ele pegou a ideia do papa. Mas, os voluntários do papa era com outra 

visão, outra ideia, não era para promover o país dos Estados Unidos, era com outro 

objetivo. Os voluntários da paz eram os braços dos Estados Unidos.  
 

(Entrevista concedida por Carol Camy Condon. Natal (RN), 12/08/2010).   
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APÊNDICE E: Textualização da entrevista de Maria José Teixeira Peixoto. 

 

Eu trouxe Algum material pra você, xerox de provas e um caderno de problemas 

elaborado pelas professoras do MEB. Tinha também outro material, as cartilhas 

‘viver é lutar’ e “Educar para Construir”. Aqui esse programa das Escolas 

Radiofônicas começa em 58 até 64. Eram os quatro anos primários. A gente chegou 

até o 5º ano, veja aqui o material, tá vendo? Esse material aqui mostra quando a 

gente começou em 58. O projeto começou com dona Carmem Fernandes Pedroza 

que foi a primeira professora-locutora. Aqui estão os primeiros testes realizados por 

ela. Tinha o método globalizado, e o material era baseado também em Paulo Freire, 

relacionado às questões sociais e as palavras geradoras, a enxada, o feijão, o 

conhecimento dos agricultores. Você pega o tema e (co)relaciona a gramática, a 

matemática, estudos sociais... Tá tudo aqui no material. Esse aqui é o de 

matemática. Aí vem a turma B. A leitura silenciosa, a parte de matemática, de 

gramática, e a parte de conhecimentos gerais. Vai avançando de acordo com o 

nível. A turma C é de nível de 3º ano. A turma D, era a minha, eu entrei exatamente 

como a terceira professor-locutora. A primeira foi dona Carmem, a segunda foi Maria 

Rodrigues e a terceira foi eu. Eu comecei em 1961, nessa turma aqui está um dos 

testes de matemática. Toda a programação das aulas pelo rádio era planejada. Nós 

éramos recém formadas pelo curso pedagógico e nós começamos a dar aulas. Dona 

Carmem que tinha todo o lastro da experiência, que era pedagoga. Então, nós 

fazíamos a programação e o período de funcionamento geralmente não era o 

mesmo das escolas do sistema oficial, pois o trabalhador do campo tinha que 

trabalhar, daí no período de dezembro, janeiro e fevereiro ele podia assistir às aulas 

e era o tempo que a gente estava com ele em aula também. Por isso que eu entrei 

em dezembro pra substituir dona Carmem, pois no período de dezembro, janeiro e 

fevereiro era o período de férias do sistema oficial e lá não. Então, nós tínhamos 

aula nesse período porque depois vinha o inverno, e no período do inverno ficava 

mais difícil a locomoção dos alunos para a sala de aula. E também vinha o período 

da colheita da safra e tudo isso a gente atendia as necessidades dos alunos. No 

estúdio do rádio ocorria da seguinte forma: sempre a gente dava uma mensagem no 

início. A gente sempre fazia uma oração inicial, um pai nosso, depois fazia uma 

mensagem ligada ao tema do dia. Relacionado ao tema que a gente ia trabalhar e 
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em seguida a gente entrava com o conteúdo. Era sempre assim, nessa sequência, a 

mensagem, o tema, e depois todo o conteúdo da linguagem, gramática, matemática, 

estudos sociais e atualidades em foco. Observando aí a prova da turma “C” você ver 

que tem o texto, na aula a gente lia o texto, e o conteúdo era todo baseado no texto. 

Assim, todo o conhecimento estava integrado. Relacionados também aos 

acontecimentos e as datas históricas. Como está aí na prova, a parte de 

matemática, no problema “os sacos de feijão”, tudo era planejado dentro da 

realidade deles. Era o método globalizado, que era aplicado também a realidade 

deles, baseado no método de Paulo Freire. Dona Carmem, que começou em 1958, 

trabalhava baseada na matemática moderna. Ela foi minha professora no Colégio 

Atheneu e na Escola Normal. Então, ela usava a matemática moderna fazendo uso 

de material concreto, como por exemplo, usava o pão, a maçã, ela preparava as 

aulas com muitos recursos. Ela ficou no MEB até 1962, e fez parte da elaboração da 

cartilha “Viver é lutar” com a equipe do MEB, por ocasião de um encontro em 

Aracajú. Falando sobre o encontro ela destacou a preocupação: “a equipe nacional, 

que deu mais ênfase ao conteúdo em detrimento ao método”. Ou seja, quanto mais 

se trabalha com o conteúdo, menos se vê o método. Para mim foi um privilégio ter 

dona Carmem como professora, e foi ela quem me levou para o MEB. Quem 

descobriu dona Carmem foi Dom Eugênio, dado o fato que ela era uma excelente 

professora, foi aluna de Anízio Teixeira. Aí Dom Eugênio a convidou para abrir as 

Escolas Radiofônicas. Foi ela a primeira professora do Brasil que deu a primeira 

aula pelo rádio. Dom Eugênio foi um homem de muita visão, me lembro quando ele 

chegava lá na sala da gente e dizia “Se arrume que vai chegar a televisão, viu?” 

(risos). Era Zélia em um birou, em outro Maria Rodrigues, Lúcia e eu. O trabalho 

pelo rádio não foi só a educação rural, tinham outras ações sociais e Célia e Safira 

foram quem começaram a história do SAR, em 49. O MEB nacional já foi pós 1961. 

Em uma exposição na CIENTEC encontrei com um jornalista. Ele tinha muito 

material, mas não sabia da história do MEB, então eu fiquei de ajudá-lo a identificar 

as fotografias e os recortes de jornal, mas ele marcou comigo e não apareceu e eu 

não vi mais esse material. Mas, voltando para as nossas funções no MEB, Keyme foi 

voluntária do papa, Salete e Dione foram do SERTE, eu me lembro que Dione me 

pediu para fazer um teste, apliquei uma prova e tinha até a chave de correção. 

Sobre os scripts de aulas, tenho alguns datilografados, pois, no meu tempo a 

gravação era ao vivo. E, as cartas, os alunos enviavam para o SAR num malote e 
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tinha carta para mim, para Maria e para outras pessoas. Quando eu fui fazer uma 

apresentação sobre o Movimento de Natal, isso foi lá no teatro, aquela 

apresentação, da tese do historiador Barata, veio Wanderley, Carlos Brandão Neto, 

eu já tinha essas cartas que eu tinha apanhado lá no SAR, porque eu já sabia que ia 

falar sobre a minha parte de professora. É bom ter gente interessada em resgatar os 

documentos e a história, vou lhe passar alguns materiais que eu tenho, porque 

muitos documentos já estão perdidos, muitas coisas já não existem mais, mesmo na 

Diocese. É bom você fazer esse resgate.  

 

(Entrevista concedida por Maria José Peixoto, Natal (RN), 12/08/2010). 
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APÊNDICE F: Textualização da entrevista de João Faustino Ferreira Neto. 

 

Eu comecei a ensinar matemática em 1959, eu tive minha experiência de sala de 

aula no Seminário São Pedro, era professor de matemática e lá exerci o magistério 

durante cinco anos. Em 1963 eu me submeti ao exame de Suficiência que era uma 

avaliação que se fazia com os professores que já ensinavam, e a partir dessa 

avaliação o professor recebia o certificado, quando aprovado, para o exercício do 

magistério.  O exame precedia de curso de conteúdo de matemática e da didática da 

matemática e lá se incluía a proficiência da disciplina na qual tinha técnicas para o 

ensino e o aprendizado. Eu participei desse curso que foi realizado em 1962. E logo 

em seguida a Escola Técnica abriu concurso, e eu já habilitado para o exercício de 

professor me submeti. Passei em segundo lugar e fui contratado, então comecei em 

atividade formal como professor. Continuei ensinando no Seminário São Pedro, fui 

em seguida convocado a ensinar no Colégio Imaculada Conceição, depois no 

Colégio Marista e enveredei também pelo setor público, fui professor do Atheneu, do 

colégio Padre Monte, da Campanha Nacional das Escolas da Comunidade, ensinei 

em vários colégios, foi uma experiência fantástica. A relação que eu consegui 

construir entre professor e aluno, de confiança, de amizade, respeito, de exigências 

que tem que existir nesse processo todo, isso para mim foi motivador e muito 

enriquecedor. Depois eu procurei fazer com que o ensino da matemática fosse uma 

coisa agradável, aprazível. E, fui buscar técnicas novas, fui buscar conhecimentos 

novos e tive resultados assim, muito positivos, por exemplo, eu ensinei no colégio 

Marista, no segundo grau, naquela época nas três séries do curso científico. Eu digo 

assim, para felicidade minha, até como uma forma de reconhecimento, é que 80% 

dos alunos seguiram engenharia, foram fazer vestibular de engenharia porque se 

entusiasmaram pelo ensino de matemática e passaram a aprofundar seus 

conhecimentos na matéria. No vestibular eu os acompanhei e dava aulas extras e 

gratuitas aqueles que resolveram fazer engenharia. Eu ensinava matemática, 

revisava matérias e isso para mim foi muito gratificante. Depois dessa época, já 

formado em matemática e em pedagogia, fui exercer o magistério na Universidade 

Federal, lá fui professor de didática da matemática nos cursos de licenciatura. 

Muitos que estão hoje na Universidade ensinando matemática passaram pela 

experiência de serem meus alunos, que muito me gratificou. Desse modo, continuo 
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entendendo que o ensino da matemática é fundamental para o desenvolvimento da 

personalidade humana. [...] Mas, veja bem, eu gostaria de ressaltar a minha 

experiência na formação de matemática. Primeiro na formação de professores, 

muitos professores que ensinam no Rio Grande do Norte, nos municípios e aqui em 

Natal, passaram pelos cursos de formação de professores patrocinados pela 

Universidade. Eram cursos de seis meses ou de um ano, mas habilitavam o 

professor para o exercício do magistério, pois, naquela época os cursos de 

licenciatura eram muito limitados, existiam apenas aqui em Natal e havia uma 

carência muito grande, aqui no Estado, de professores de matemática, então foram 

criados esses cursos intensivos, de seis meses e de um ano. E, na época eu 

participei de quase todos ensinando matemática e didática da matemática. Essa é 

uma experiência que compõe a história do ensino de matemática no Rio Grande do 

Norte, porque os professores saíram desses cursos. Bem, uma outra experiência 

muito enriquecedora para mim foi ensinar pelo Rádio, para o exame de Madureza. 

Alunos que concluíam as primeiras séries do curso primário da época, hoje ensino 

fundamental, que se submetiam ao exame para obter o certificado do curso ginasial 

da época, o primeiro grau completo. Agora, imagina você ter centenas ou talvez 

milhares de pessoas sintonizando um radiozinho, sem condições de conforto, mas 

através daquele rádio, às vezes à luz de lamparina porque as aulas eram às vezes 

de manhã muito cedo e à noite. De manhã não haveria problema pela iluminação, 

mas à noite, tinha que ser à luz de candeeirozinho porque não havia energia elétrica 

em toda região do estado, e essas pessoas com muita dedicação, com muito 

entusiasmo, muita determinação, essas pessoas se preparavam para o exame de 

Madureza e muitos passaram e muitos se habilitaram ao exame de segundo grau e 

muitos fizeram vestibular e foram aprovados. Agora você imagina o que significa 

ensinar matemática pelo rádio. Pela televisão não é tão difícil, porque você tem a 

imagem. Mas pelo rádio não existe, só existe a voz e a pessoa que está aprendendo 

tem que criar sua imagem, embora dispusesse de material escrito para o estudo, 

mas tinha que haver uma criação lógica e aquilo desenvolvia com mais força o 

raciocínio das pessoas muito mais do que através do ensino presencial.  Eu diria até 

que essas pessoas avançaram por conta do esforço intelectual que realizaram para 

o aprendizado da matemática e foi mais fácil aprender outras disciplinas porque o 

esforço intelectual foi bem menor. Então, isso para mim foi uma experiência 

fantástica porque eu via os resultados, as pessoas escreviam, mandavam cartas, e 
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depois na minha vida política eu viajava o estado todo, encontrava pessoas que 

tinham aprendido matemática pelo rádio, outras que tinham se formado professores 

pelos cursos intensivos da formação do magistério. De forma que, para mim foi 

muito rica a experiência de magistério dessa disciplina. [...] No curso de Madureza, o 

professor Luiz Fernando de Melo dividia comigo a disciplina de matemática. E 

cuidava eu também da parte pedagógica, da parte didática do ensino de 

matemática. Ele foi um grande parceiro, um grande professor, hoje está no Piauí 

desenvolvendo atividades exclusivamente empresariais, deve ter se dedicado ao 

magistério por muitos anos e em um determinado tempo fez outra opção de vida, 

enveredou para o campo empresarial. Já os professores Abdias Alexandre Barbosa 

e Maurílio Mariano Silva que também trabalharam por um período no curso de 

Madureza, eu lembro perfeitamente de todos eles, mas não tenho a informação de 

onde encontrá-los hoje, mas são pessoas importantíssimas, de valor extraordinário, 

e não sei se continuam hoje no exercício do magistério, mas sei que são pessoas 

extremamente competentes e preparadas para o ensino da matemática. Eles 

participaram da elaboração das aulas, mas da aula em si, não. Acho que a aula, 

praticamente foram todas gravadas por mim, não sei se também tiveram a 

oportunidade de gravar, mas eu lembro que a responsabilidade pela apresentação 

da aula era quase exclusivamente minha. Agora veja bem, a partir daí foi fácil para 

mim como secretário de educação construir o projeto Logus II. O projeto Logus II foi 

criado na minha gestão como Secretário de Educação para formação de 

professores. 

 

(Entrevista concedida por João Faustino Ferreira Neto, Natal (RN), 18/05/2011). 
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APÊNDICE G: Textualização da entrevista de Maria das Dores do Nascimento. 

 

Eu trabalhava de alugado para ajudar a meu pai e minha mãe. O trabalho de 

alugado era apanhando feijão, apanhando algodão, plantando algodão, raspando 

mandioca nas casas de farinha. Nesse trabalho sofri muito, fiquei até sem dedo olhe! 

Sem esses dois dedos. Andava muito a pé para chegar até as fazendas e voltava 

para casa de noite. Ainda era menina é raspando mandioca, cortei os dedos com 

uma faca. Então, quando foi um dia eu disse: quer saber, eu não vou mais trabalhar 

em lugar nenhum, eu vou fazer uma escolinha particular. Papai não tinha condição 

de me sustentar, então eu disse “vou enfrentar”, logo botei uma sala de aula, 

arrumei uma mesa com umas cadeiras e consegui alguns alunos. Então eu não era 

muito sabida não, mas inventei essas coisas para ver se dava certo. E, começou a 

vir alunos todos de perto, da mesma comunidade de Logradouro, e quando me dei 

conta já tinha uns trinta alunos. Trabalhei por três anos e nunca recebi um centavo 

de cada um deles porque suas famílias eram muito pobres, ensinei por amor. Depois 

recebi um radiofônicozinho por intermédio de Maria Ibanês que já dava aula pela 

Escola Radiofônica de Catolé, comunidade próxima de Logradouro. Estou muito 

esquecida, mas acho que ensinei por três anos pelo radiofônico, desde 1963 ou 

1964. Os alunos tinham entre 7 anos e 15 anos. Hoje tem deles no Rio de Janeiro, 

São Paulo, muitos são casados, e muitos ainda moram em Logradouro. Eu ouvia as 

aulas pelo rádio e transmitia para eles e fazia os deveres com eles, porque, você 

sabe, a pessoa do mato não sabia de nada. E naquela época eu entendia das coisas 

e podia ensinar a eles. Eu também passava os deveres para os cadernos deles e 

eles respondiam muito bem. E, eles aprenderam, graças a Deus! Tudo que 

aprenderam foi comigo, porque não foram mais nunca para a escola. No final todos 

já sabiam fazer o seu nome direitinho. De matemática só ensinava as contas de 

somar e diminuir, eram essas coisas que eu passava para eles, para mim as contas 

melhores que eu já fiz, agora de dividir nunca aprendi, multiplicar, “virgem Maria”, 

para mim era um “bicho de sete cabeças”. Nunca fui boa em matemática. Eu tinha 

muita dificuldade em matemática na época que eu estudava. Lembro que quando 

estava estudando a professora me pediu um número, a tabuada, e eu não sabia, 

então, eu fui para fora da sala. Era um dia de chuva, e a professora dizia: Entra 

menina! E eu fiquei com medo dela bater em mim, mas ela não batia não! Eu era 
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criança, fiquei com medo e depois perdi muito em matemática, não conseguia 

aprender. Mas, onde você encontrou tudo isso? Eu até já tinha esquecido dessa 

história. Eu não tenho mais nenhum material dessa época, mas se você encontrou 

minha lista de alunos lá no SAR deve ter mais documentos. Eu lembro também que 

outra amiga vizinha lá de Logradouro, Maria Salomé, também era monitora e tinha 

um rádio receptor. Nós íamos fazer treinamento em Boa Saúde e ficava hospedada 

nas casas de pessoas conhecidas que iam buscar a gente de carro. Esses 

treinamentos duravam dois, três dias. Depois dessa época eu fui ensinar em uma 

escola da Prefeitura que construíram lá no terreno do meu pai, mas não fui 

contratada pela Prefeitura, me aposentei em 2004 pela rede Estadual de Ensino. 

 

(Entrevista realizada em 12/01/2010 em Lagoa Salgada/RN. Maria das Dores do 

Nascimento foi monitora da Escola Radiofônica de Logradouro – Lagoa 

Salgada/RN). 
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APÊNDICE H: Textualização da entrevista de Maria Ibanês de França Soares. 

 

Meu nome é Maria Ibanês de França Soares. Já falei uma vez sobre a época que 

ensinei pelas Escolas Radiofônicas, quando fui convidada a uma festa no Centro de 

Convenções em Natal e lá pediram que eu dissesse alguma coisa da época, lá na 

festa e me deram um diploma, mas foi extraviado aqui em casa. Eu ensinei numa 

turma, ainda quando era menor de idade. Aprendi a ler com minha mãe, pois ela me 

ensinou na carta de ABC. E quando terminou a carta de ABC minha mãe disse: 

“Você vai estudar com Maria das dores”, uma mulher que ensinava lá também, ela 

não tinha alunos, mas me ensinou durante dois meses e eu fique muito triste por não 

continuar a estudar. E, a partir daí fui ensinar para não esquecer o que aprendi. 

Ensinava as minhas amigas, minhas colegas de brincadeira. O que eu aprendi já ia 

ensinar a elas. Isso foi o que me adiantou muito para aprender mais.  Para ensinar 

usava uma cantiga de Frei Damião da minha mãe. Do livro que tava copiado do Frei 

Damião, “Vim de pai e vim de mãe, vinde todos a missão. Para cuidar com o cristão 

de alcançar a salvação, pai e mãe nós vos pedimos, vinde todos a missão, para 

cuidar como cristão de alcançar a salvação...” Com as partes da leitura eu formava 

as sílabas e as palavras. Depois fui ensinar como monitora na Escola Radiofônica, 

na igreja de noite com luz de candeeiro. Usava nas aulas o que eu já sabia, mas não 

trabalhava muito com Matemática, só as contas mais fáceis, as de somar e diminuir. 

Eu trabalhava mais com leitura e eles aprenderam a ler e escrever. Nessa época o 

aluno José ia para as aulas e ficava só olhando para mim. Aí as meninas, as alunas, 

diziam “é porque a senhora é muito bonita”. E no lugar de olhar para o livro ele 

olhava para mim. Acabei casando com ele, mas minha mãe não queria porque ele 

era muito mais novo do que eu. Ainda hoje estamos casados. Então, quando os 

alunos aprenderam a ler e escrever, votaram e elegeram dois vereadores que 

tinham sido também meus alunos. Depois esses vereadores me chamaram para me 

candidatar e eu fui. Eu morava em Catolé que pertencia a Boa Saúde e Este 

município de Lagoa Salgada foi eu que desmembrei de Boa Saúde, que passou a 

ser município de Lagoa Salgada, isto é, passou a ser cidade. Catolé passou a 

pertencer a Lagoa Salgada. Para o desmembramento, um vereador disse “A 

senhora é quem vai dizer por onde é que vai passar o município”. Ai eu fui á casa de 

uma aluna que é casada com um vereador, e ela queria que o córrego de São 
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Mateus que passasse na cidade da Boa Saúde ficasse pra lá e eu deixei. Nesse 

período eu fui vereadora por três mandatos dois lá em Boa Saúde e um aqui em 

Lagoa Salgada. Eu fui a primeira mulher a dirigir aqui no município. Dirigia um Jipe e 

os vereadores andavam comigo resolvendo as coisas da cidade, mas meu pai 

mandava meu irmão me acompanhar porque eu era a única mulher vereadora e 

andava com muitos homens, ele não queria que eu andasse sozinha com os 

vereadores. Fui tudo isso, a primeira mulher a dirigir um carro, a primeira mulher 

vereadora. Tem um tal de Zé Catemba, que diz isso “cantando”, tudo que eu fui. Eu 

fiz um curso, o que chamavam de Logus II, a gente estudava em casa e ia dar aula. 

Um dia eu fui dar aulas às outras professoras, que dava o resultado de cada uma. Aí 

eu fui dar aula dos tipos de árvores, aí quando eu dei a aula a diretora foi dizer o 

resultado e disse: “dona Maria tirou cem, porque ela deu uma aula desconhecida e 

soube dar”. Então, me abraçou, me beijou e as outras bateram palmas. Depois fiz 

concurso para professora da rede estadual e trabalhei num grupo que construíram lá 

em Catolé, mas essa escola já foi demolida, não tem mais, mas a igreja e a casa 

onde dei aulas pelas Escolas Radiofônicas ainda estão de pé.   

 

(Entrevista realizada em 12/01/2010 em Lagoa Salgada/RN. Maria Ibanês de França 

Soares foi monitora da Escola Radiofônica de Catolé – Lagoa Salgada/RN). 
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APÊNDICE I: Textualização da entrevista de João Bernardino da Silva Filho. 

 

Eu não lembro de muita coisa, sei que eu escutava os programas que as aulas 
trabalhava, mas eu não sei mais das aulas, Maria Luiza é quem sabe, porque ela 
trabalhava para o SAR, ela é quem tomava conta das coisas, escrevia as cartas 
para o SAR. Aqui a novidade era o rádio, que não tinha outra coisa pra distrair, só o 
rádio. E muitas pessoas ficaram com o rádio aqui, Maria Salomé também trabalhou 
para o SAR, Maria Salomé ali de Maturí. Maria Luíza minha irmã, trabalhava para o 
SAR na cooperativa rural. Aqui o pessoal do SAR vinha muito visitar e até construiu 
uma cacimba com a ajuda do pessoal aqui de casa. Naquela época não tinha água e 
nem energia, as coisas eram muito difíceis. Das aulas eu sei que Maria das Dores, 
minha irmã, era a professora e dava as aulas para todos os meninos daqui dessa 
comunidade. O que eu mais gostava no rádio era ouvir música com meus amigos, 
nos finais das tardes. Eu não gostava muito de estudar e também não tinha tempo, 
porque eu trabalhava o dia todo na agricultura. E hoje eu mal sei escrever meu 
nome. De Matemática eu ainda faço umas contas de cabeça, mas não no papel.  

    

(Entrevista realizada em 07/04/2010 na comunidade rural de Logradouro – Lagoa 
Salgada/RN. João Bernardino da Silva Filho, nascido em 16/02/1934. Na década de 
1960 foi aluno da monitora Maria das Dores do Nascimento na Escola Radiofônica 
de Logradouro). 
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APÊNDICE J: Textualização da entrevista de José Bernardino Sobrinho. 

 
 
Aqui as coisas eram muito difíceis e eu não tinha tempo de estudar. Na escola de 

Maria das Dores eu faltava muito porque eu trabalhava o dia todo, aí quando podia, 

as vezes de meio dia eu pedia a Maria das Dores para me ensinar, porque a noite 

eu tava muito cansado para estudar. Ainda trabalho na agricultura, mas faço 

também tijolo aqui com o barro da lagoa e entrego pra os materiais de construção, 

mas agora faço pouco. Aprendi a multiplicar contando os tijolos e eu botava as 

fileiras de tijolo no caminhão e depois contava as fileiras e multiplicava, usando a 

calculadora, aprendi com um amigo. Mas aprendia a ler e escrever com Maria das 

Dores, hoje eu não sei muito. [...] Aprendi também a cubar a terra, que tem conta de 

somar e multiplicar, mas não é fácil, aprendi fazendo e a conta dá bem certinho. 

Sabia quantos pés de lavoura cabia em 1 mil covas, aí plantava algodão, milho, 

mandioca. Eu limpava os terrenos e fazia a cubação para saber quanto o dono da 

terra ia me pagar. No plantio eu comecei a trabalhar ainda menino. Eu não aprendi 

mais porque faltava as aulas de Maria das Dores, porque desde cedo tinha que ir 

trabalhar de arrendado, eu e meus irmãos. Eles pagavam um conto e quinhentos por 

um homem ou duas crianças, e dava o café e o almoço, recebíamos pelo dia de 

trabalho o valor que um adulto recebia. O trabalho de arrendado é feito na época do 

plantio e da colheita a gente recebe pelo dia trabalhado. A escola de Maria das 

Dores era na casa do pai dela e tinha um radinho que a gente ouvia as aulas.  

Naquela época todos os meninos daqui de Logradouro ia pra aula. Aqui só tinha três 

famílias, André, Mariano e Bernardino. Só aprendi as contas, de somar, diminuir, 

multiplicar foi menos, eu aprendi mesmo foi depois. Ela ensinava as leituras e as 

contas. Aprendi a ler e escrever, mas hoje eu sei muito pouco e só assino meu 

nome. Eu só sei multiplicar e dividir usando a calculadora. Aprendi a cubar porque a 

necessidade exigia. Eu trabalhava muito, aí tinha que fazer a cubação. Por exemplo, 

um lado tem 50 braços, outro tem 45, aí soma primeiro 45 com 45 e 50 com 50, 

depois é só multiplicar os resultados, que dava o total em covas. Sei que do mesmo 

jeito você pode fazer usando o metro, mas não sei quantos metros tem uma mil 

covas. Só sei que uma braça dá mais de dois metros; dez palmos dá uma braça; e 2 

metros são 9 palmos. Mas, o metro é a mesma coisa que a braça. Você vai somar 
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os lados aí coloca os dois menores e os dois maiores que as contas dá o mesmo, 

tanto em covas como em metros.  

 

(Entrevista realizada em 07/04/2010 na comunidade rural de Logradouro – Lagoa 
Salgada/RN. José Bernardino Sobrinho, na década de 1960 foi aluno da monitora 
Maria das Dores do Nascimento na Escola Radiofônica de Logradouro). 
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APÊNDICE K: Textualização da entrevista de José Reinaldo da Silva. 

 

Naquela época, 1962, 1963 era a Rádio Rural de Natal, eles usavam um radinho 
assim “pequeno”. Então, a aula era pelo rádio. A professora (monitora) escrevia lá e 
todo mês tinha que ir boletim pra lá, e tinha prova. Aí a gente todo mês Maria das 
Dores fazia as provas e mandava pra lá para o SAR. Naquele tempo era difícil, hoje 
não, já tem carro para tudo que é lugar, só não aprende quem não quer, naquela 
época era difícil demais. Hoje até o rádio é diferente, a gente tem coloca duas pilhas 
e pronto, hoje a tecnologia tá muito grande. As provas, ela colocava no quadro, 
então dali a gente fazia as provas, ela dava a nota e levava para o SAR. A escola 
era lá na casa de Maria Luiza (irmã de Maria das Dores), funcionava lá na sala. Era 
das 7 as 10 da noite, chamavam de MEB, naquele tempo. A professora passava 
ditado que tirava daquele livro que vinha de lá. Eu tinha um livro do 5º ano do MEB, 
era muito bom, tudo que você quisesse saber tinha nesse livro. Eu lembro que eu 
emprestei a uma pessoa e essa pessoa não me devolveu. Tudo que você quisesse 
saber sobre o jogador, sobre as terras, quantos quilômetros. Era uma maravilha 
esse livro! Eu me arrependo por não ter guardado esse livro, porque tinha servido 
para os meus filhos. Eu estudei pelo rádio na década de 60 e eu tinha uns 15 anos. 
As aulas de Matemática, hoje eu não sei nem para onde vai, mas naquele tempo eu 
sabia. Era conta mesmo, por isso que eu aprendi somar, subtrair, dividir. Hoje eu 
esqueci dividir. Hoje eu cubo uma terrinha, pode vir que eu cubo, pois aprendi 
naquele tempo. Mas, hoje, aquele negócio de divisão eu olho e não sei nem para 
onde vai. Eu conseguia ler, mas escrevia pouco. Quando eu saí daqui para trabalhar 
na construção civil em São Paulo, onde passei seis meses, eu mesmo fazia as 
cartas para mandar para a família, mas escrevia bem devagarzinho. Quando voltei 
para cá continuei trabalhando na agricultura, mas hoje eu trabalho aqui nas minhas 
terras que só tem 2 hectares, só dá 6 mil covas. Cada hectare tem 3 mil covas. Eu 
sabia ler e cubava a terra. Era só “o cabra” prestar atenção que aprendia, e eu 
aprendi na Escola com Maria das Dores. É assim, a gente tem uma explicação e é 
só botar em prática. Então, os meninos traziam a terra e eu cubava, não é? Eram 
três ou quatro papéis com as contas. Eles eram contratados para arrancar o mato, 
mediam a terra e vinham para eu cubar. E quando a secretária do dono da terra 
fazia a conta nunca dava errado. Então, quando foi um dia ele perguntou se eu era 
sabido: - “esse cara é muito sabido, não é?” Aí ela falou: - “não é muito sabido, não, 
ele sabe ler”. E ele disse: - “Nunca veio nenhuma dessas terras cubadas para dá 
errado”. Só dava certo. (JOSÉ REINALDO DA SILVA. Depoimento Oral).  

(Entrevista realizada em 18/04/2010 na comunidade rural de Logradouro – Lagoa 
Salgada/RN. José Reinaldo da Silva, nascido em 1952. Na década de 1960 foi aluno 
da monitora Maria das Dores do Nascimento na Escola Radiofônica de Logradouro). 
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APÊNDICE L: Textualização da entrevista de Maria Ionete de França. 

 

Maria Ibanês nunca foi à escola, estudou dois meses com uma professora particular, 

mas deixou porque ela já sabia mais do que a professora. Daí ela formava uma 

leitura sabe? Formava as palavras, e aí foi começando. Ela aprendeu logo porque 

tinha a cabaça boa, hoje é que está assim, esquecida. Na Escola Radiofônica, ela 

começou porque o povo viu que ela tinha muito interesse, e também era devota. 

Primeiro ela ensinou na sala da casa do nosso pai, a noite com luz de candeeiro. O 

rádio colocava em cima de numa banquinha, me lembro bem! Parece que eu to 

vendo! Depois construíram a capelinha e ela foi ensinar lá. Depois fizeram o grupo, e 

ela passou a ensinar lá. E quando ela se casou aceitaram dividir o espaço do grupo, 

em duas partes, a de ficar para ela morar e a parte de ensinar. Nessa época ela 

tinha uns vinte ou trinta alunos. Mas os meninos quando terminavam de jogar ou 

vinham do trabalho corriam todos para a escola. E, o marido dela, o que casou com 

ela também era aluno. Ela casou com esse aluno, que está ali com ela naquela foto.  

Ela era uma boa professora, mas era muito exigente, quando perguntava qual a letra 

que ela mostrava, a gente tinha que quebrar a cabeça para dizer se não ela 

ameaçava bater com uma palmatória, mas só ameaçava, nunca bateu. Eu não tive 

interesse de aprender e hoje ainda estou sofrendo de “burra”, podia ser até uma 

professora, uma coisa o outra, mas fiquei no cabo da enxada e até o cabo da 

enxada já aposentei. Podia ter aproveitado aquela época que tinha ela como 

professora. Eu estudava com ela, mas eu deixava de ir à escola para ficar brincando 

e as vezes ia à escola para ajudar a ela arrumando o material. E, quando era o dia 

das provas, que ela dizia, “em tal dia tem as provas”, ela passava aquelas tarefas 

para a gente fazer e eu metia o lápis, sem saber bem, pois eu não lia, mas para 

escrever eu era boa e sempre conseguia ser aprovada nas provas. Fazia a minha e 

a das outras amigas. Hoje até o meu nome se “eu não abrir do olho” não sei mais 

fazer. E matemática tem muita gente que não aprendeu as contas, eu não sei mais 

nada de matemática. 

 

(Entrevista realizada em 12/01/2010 Lagoa Salgada/RN. Maria Ionete de França, na 
década de 1960 foi aluna da monitora Maria Ibanês de França Soares na Escola 
Radiofônica da comunidade de Catolé – Lagoa Salgada/RN). 
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APÊNDICE M: Transcrição do documento - Atividades do SAR no período de 
1949 a 1960. 

BOLSAS DE ESTUDO SÔBRE EDUCAÇÃO DE BASE 

I N F O R M A Ç Õ E S 

I – ORGÃO COORDENADOR 
Rua da Glória, 446 
Rio de Janeiro – E. Guanabara – Brasil 

 
II- ORGANIZAÇÕES BRASILEIRAS QUE OFERECEM AS BOLSAS 

1. SAR 
Serviço de Assistência Rural 
Praça Pio X, 335 
Natal – E. Rio Gde.. Norte – Brasil 
  

2. SIRESE  
Sistema Radioeducativo de Sergipe 
Rua 
Aracaju – E. Sergipe – Brasil 

 
O QUE É O SAR? 

 
  O Serviço de Assistência Rural, órgão de Ação Social Arquidiocesana de Natal, foi 
organizado em 1949, para promover a organização e o desenvolvimento das comunidades rurais do 
Rio Grande do Norte. 
  Em 10 anos de atividades, AM articulação com entidades Governamentais, o SAR 
cumpriu vasto programa de  trabalho. 
  Promoveu o treinamento de líderes e jovens rurais no Centro de Treinamento e 
Granja Santo Izidro, realizando inúmeros encontros de Líderes. 
  Promoveu o intercâmbio de técnicos e troca de experiências de grupos e instituições, 
por intermédio da missão Rural e de 17 Centros de Comunidade. 
  Estimulou a organização de cooperativas e centros de artesanatos para melhoria 
econômica das comunidades. 
   Cuidou do problema da assistência à infância suscitando a criação de maternidades, 
clubes de mães e jovens, e obras de menores. 
  Contribuiu para a elevação do nível cultural das populações rurais através de projetos 
de Ensino Médio, Federação de Clubes agrícolas, Emissora de Educação Rural e do jornal “Vida 
Rural”. 
  Contribuiu para a solução do problema de habitação através do Plano de Construção 
de Casas Populares para a Zona Rural. 
  A Emissora de Educação Rural alcança 27 municípios do Estado, cuja população é 
de ........ habitantes, dispõe de 500 receptores cativos e conta com ........ alunos nas Escolas 
Radiofônicas e inúmeros ouvintes nos grupos de recepção organizada. 
 
 O QUE É O SIRESE? 
 
  Fundado em janeiro de 1960, o Sistema Radioeducativo de Sergipe faz parte do 
programa social desenvolvido pela Arquidiocese de Aracaju que em seu conjunto conta com (........ 
instituições e respectivas finalidades). 
  O SIRESE está empenhado em realizar um vasto plano de Educação de Base para o 
Estado de Sergipe que tem cerca de 820.000 habitantes, dos quais 300.000 adultos são analfabetos 
e vivem no campo, em sua maioria. 
  Conta o SIRESE com uma Rádio Emissora de 10 Kws, a Rádio Cultura de Sergipe, 
com uma Equipe de Direção composta de 15 supervisoras treinadas, com 250 Escolas em 
funcionamento e ........ alunos. 
  Através dessas Escolas são ministrados elementos de cultura popular, como sejam, 
educação rural, educação doméstica, educação sanitária, princípios de higiene, religião, vida cívica e 
se procura despertar a comunidade para que trabalhe pela própria elevação material e espiritual.
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APÊNDICE N: Transcrição do documento - Movimento estatístico/material das 
Escolas Radiofônicas do RN no período de 1960 a 1962. 
 
 

1- ESCOLAS RADIOFÔNICAS 
MOVIMENTO ESTATÍSTICO DO TRIÊNIO 1960, 1961 E 1962. 
      1960  1961  1962 
Número de escolas      148    779    483 
Número de alunos    2020              18500              22350 
Número de cursos para monitores        4       15       27 
Visitas de orientações        50      150     548 
Cartilhas distribuídas    8025  13616              27555 
Fôlhas de freqüência      620      824    1875 
Fôlhas de matrícula      940    1128   2350 
Caixas de giz       150      325     450   
 
Valor Monetário dos Serviços  

1960   1961   1962 
    Cr$ 1.500.000     Cr$ 2.858.613     Cr$ 15.964.876 
 

2- SETOR DE TREINAMENTO DE PESSOAL 
1960  1961  1962 

Número de cursos        3      5       3 
Número de líderes treinados      32    87     63 
Visita de orientação       20    17       9 
Programas radiofônicos de orientação     48    48     48 
 
Valor Monetário dos Serviços  

1960   1961   1962 
    Cr$ 1.060.318     Cr$ 1.652.400     Cr$ 2.522.000 
 

3- FEDERAÇÃO DE CLUBES AGRÍCOLAS   
1960  1961  1962 

Número de clubes        28     30      30 
Número de sócios      480   650    750 
Aviários instalados         6      9      12 
Avevita fornecida         6    -                28sacos  
Preparação de canteiros    646   220    600 
Programas radiofônicos de orientação    64    72      48 
    
Valor Monetário dos Serviços  

1960   1961   1962 
        Cr$ 60.000             Cr$ 82.000              Cr$ 234.000 
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APÊNDICE O: Transcrição do documento (script de aula, 1968). 
 

Programa de Férias 

Programa  – Boa Noite Sertão 

Data  – 12-2-68 

Hora  – 18.30 às 19.00 hs. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Loc. – A Emissora de Educação Rural sob a responsabilidade do Meb apresenta...... 

Téc. – Característica – Noca no Acordeon 

Loc. – Boa noite monitores, alunos, ouvintes. Boi “Noite Sertão”. Aqui estamos nós para mais um 
encontro nos fins das tardes aproveitando nossas férias, conversando com você que luta 
continuamente em busca do desenvolvimento. Por aqui tudo bem sem novidades até o momento. 
Precisamos saber notícias de vocês de suas comunidades, continuem nos escrevendo. E os 
programas de férias estão gostando? E acompanhando? Esperamos sugestões, através de suas 
cartinhas e visitas à sede do Meb. Vamos trazer inicialmente para vocês uma música bem alegre, 
bem nossa para alegrar o coração desta gente boa que não cansa de trabalhar em busca de um 
mundo melhor. 

Téc. – Rodar duas músicas. 

Loc. – Amigo monitor, aluno, a nossa conversa continua. Estamos sempre a falar de desenvolvimento 
na época atual. Sabemos que não é tarefa de poucos mas sim de todos. Não devemos confundir 
crescimento com desenvolvimento. O desenvolvimento não pode se limitar, se reduzir ao crescimento 
econômico. Deve atingir, abranger todos os homens, não a pessoa isoladamente, mas num esfôrço 
conjunto, grupos de pessoas, comunidades, afinal a humanidade inteira deve lutar por isto. Cada 
pessoa traz consigo desde o nascimento, qualidades, dons para determinadas atividades e precisa 
fazer rendê-las, porque o trabalho de um vai ajudando ao do outro. Êste desenvolvimento que tanto 
falamos pode e deve ser feito através da educação, educação esta que penetre em tôdas as 
atividades do homem, no trabalho, na sociedade enfim em tudo que relacione a vida da pessoa 
humana. Então pelo que falamos desenvolvimento é trabalho de todos. Todos nós temos inteligência, 
vontade; precisamos acordar e começar ou continuar a luta pela paz, pela justiça, vendo em tudo o 
amor que é fundamental, base para tôdas as atividades; na vida em sociedade no trabalho, no 
roçado, enfim em tudo. Concordam?   

Téc. – Rodar duas músicas. 

Loc. – No meio rural é bastante sério o problema do trabalho pois este é duro demais por ser ainda 
bem rudimentar, dizendo melhor, é realizado sem técnicas, que não estimula mais ninguém a fazê-lo 
pois não realiza a pessoa. Precisamos vê, sentir todos êstes problemas que impedem, que 
atrapalham o desenvolvimento. No nosso meio rural existem inúmeros problemas de que já falamos 
várias vezes e já foram constatados. Faltas de escolas, professôres incompetentes, desvalorização 
do trabalho agrícola, falta de técnicas para o trabalho. 
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APÊNDICE P: Ficha de Freqüência da turma da monitora Maria das Dores do 
Nascimento. 

Movimento de Educação de Base 
Sistema Natal 

Ficha de Frequencia 
 

Nome do Monitor: Maria das Dores do Nascimento Município: Lagoa Salgada 
Localidade: Logradouro  Mês: Junho Total de Aulas Dadas: 16 

N
º 

Nome    do aluno 1 4 5 6 7 8 1
1 

1
2 

1
3 

1
5 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

T
o
t
a
l 

0
1 

Renaldo José da Silva C C C C C F F C C F C C F C C C C C C C  5 

0
2 

José Bernardino 
Sobrinho 

C C C C C C C C C C F C C C C C C C C C  1 

0
3 

João Bernardino 
Sobrinho 

C F C C C F C C C C F F C C F C C C C C  6 

0
4 

Sebastião Bernardino 
Silva 

C C F C C F F C C C C C C C C C C C C C  3 

0
5 

Cícero Bernardino 
Silva 

C F C C C C C C F C C C C C C C C C C C  2 

0
6 

Manoel Bernardino 
Silva 

C C C F F C C C C C C C F C C C C C C C  3 

0
7 

José Paulino Silva C C F C C F F C C C F C C C C F C C C C  4 

0
8 

José Elias Silva C C C C C F F C C F C C F C F C C C C C  5 

0
9 

José Ramos Silva C F C C F C C C F C C F C C C C C C C C  4 

1
0 

João Paulino Silva C C C C C F C C C C C C C C C C C C C C  1 

1
1 

João André Silva C C C C F C C C C C C C C C C C C C C C  1 

1
2 

Umbelino Elias Silva C F C C C C C C C C C C C C C C C F C C  2 

1
3 

Severino Elias Silva C F C C C C C C C C C C C C C C C C C C  1 

1
4 

Francisco das Chagas C C C C C C C C C C C C C C F C C C C C  1 

1
5 

Francisco Paulino das 
Chagas 

C C C C C F C C F C F C F C C C C C C C  4 

1
6 

José André da Silva C C F C C C F C C F C F F C C F C C C C  6 

1
7 

José Mariano da Silva C F C F C C C C F C F C C C C C C C C C  4 

1
8 

Miguel Mariano Silva C C C C C F C C C C C C C C C C C C C C  1 

1
9 

Sebastião Bezerra 
Silva 

C C C C C F F C C C C C C C C C C C C C  2 

2
0 

Maria de Fátima Silva C F C C F C C F F C C C C C C C C C C C  5 

2
1 

Maria de Lourdes 
Barbosa 

C C F C C C C C C C C C C C C C C C C C  1 

2
2 

Maria Aparecida Silva C C C C C F C C C C C C C C C C F C C C  2 

2
3 

Alda Maria Silva C C C C C F C C C C C C C C C C C C C C  1 

2
4 

Maria Eunice Silva C C C C C F F C C C C C C F C C F C C C  3 

2
5 

Maria de Fátima 
Barbosa 

F C C C C C C C C C F C C C C C F C C C  2 

2
6 

Maria das Dores 
Sobrinha 

F F C C F C C C C C C C C C C C C C C C  3 

2
7 

Maria do Socorro Silva C C F C C C C C C C C C C C C C C C F C  1 

2
8 

Maria José Bernardino C C C C C C F C F C C C C C C F C C F C  3 

2
9 

                       

3
0 
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APÊNDICE Q: Script de aula, 1965.  
 
Tecnica – Musica alegre sobe..... 
 
Speaker – Já conversamos muito, agora vamos dar um giro no mundo musical ouvindo 
“Pata-pata.” O rítmo não é nosso. É de origem africana, mas de qualquer maneira são 
nossos irmãos distantes fazendo parte também indiretamente de nossa cultura pois a cultura 
brasileira é uma espécie de mosaico, mistura de culturas pois com a vinda de Portugueses 
holandezes e outros estrangeiros que vieram para o Brasil como sabemos através da 
história. Mas vamos ao ritmo quente alegre, vibrante.  
 
Tecnica – Pata-pata 
 
Locutor – Prefixo da Em. Horas 
  – Dando prosseguimento ao seu programa “O mundo é nosso” traremos para vocês 
“Formando e Informando”. Nesta sequência apresentamos alguns informes do que vai pelo 
mundo á fóra. 
 
Tecnica – Dobrando........ 
 
Loc. – ------- 
 
Tecnica – musica alegre 
 
Loc. – Prefixo da Emissora. O nosso programa continua já nas suas sequências finais, 
trazendo agora para vocês “Conheça Coisas Novas” Antes porém daremos um passeio no 
mundo musical dedicando mais uma vez musica a todas mães do Nordeste e Brasil. 
 
Speaker – “Conheça coisas novas” – Nesta sequencia daremos uma volta no mundo dos 
conhecimentos científicos..... 
    – A formiga vive num mundo ordeiro e operoso, trabalhando constantemente como 
todos nós já vimos, podendo servir de exemplo ao homem. Sendo seu sistema de 
comunicação perfeito. Sua evolução se faz como a do homem moderno, em fazes que 
sucedem. Ela se espalha por toda parte dos frios picos de um monte europeu à mais brava 
seca nordestina. 
   – Você sabi que a caça descontrolada, os incêndios e o próprio progresso estão 
exterminando acabando centenas de espécies de aves em todo Brasil, sabiam? Fiquem 
sabendo.... 
   – A Italia não é só beleza, mas uma tradição de cultura que influenciou o mundo 
inteiro. 
   – Curiosidade pra você! Dentro de 3 anos, segundo os estudiosos especialistas, o 
homem estará na lua que será a grande conquista de todos os tempos. 
   – A riqueza de São Paulo, representa hoje de uma maneira geral mais de 50 por 
cento (50%) da riqueza de todo o Brasil. 
 
Tecnica – Musica sobe...... 
 
Locutor – Antes de encerrarmos nosso programa daremos mais um passeio. Deixamos o 
convite para todos os alunos e monitores no sentido de enviarem através da 
correspondência, suas sugestões e colaboração, pois o programa é seu, feito especialmente 
para você. E particularmente a sequência “Comunidade em foco”. 
 
Tecnica – Avisos 
 
 



154 

 

APÊNDICE R: Documentário para uso didático. (este Apêndice está em formato 
de mídia em DVD). 
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ANEXO A: Quadro de pessoal do MEB no Brasil período 1963 a 1965. 
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ANEXO B: Mapa das três sedes regionais das Escolas Radiofônicas. 
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ANEXO C: Prova da turma “C” das Escolas Radiofônicas. 

 

 

 

 

 



159 

 

 

 

 

 

 



160 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

 

 

 

 

 



162 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

 

 

 

 



164 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 

 

 

 

 



166 

 

ANEXO D: Script de aula, 1963.  
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ANEXO E: Página de identificação de um dos Módulos de Matemática utilizado nas 
aulas de matemática pelo rádio no RN datado de 1966. 
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ANEXO F: Folha final do Módulos 4 de Matemática do curso de Madureza – Ginasial 
pelo Rádio, datado de 1969. 
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ANEXO G: Página do Módulo 1 de Matemática do curso de Madureza – Ginasial pelo 
Rádio, datado de 1969. 
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ANEXO H: Páginas 2 e 3 do Módulo 1 de Matemática do curso de Madureza – Ginasial 
pelo Rádio, datado de 1969. 
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ANEXO I: Página do Módulos 3 de Matemática do curso de Madureza – Ginasial pelo 
Rádio, datado de 1969. 

 

 

 

 


