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RESUMO: 

 
Este artigo apresenta como objeto de estudo, as contribuições do professor Genaro Dantas 
Silva, ao ensino da Matemática na segunda metade do século XX no Estado de Sergipe. O 
artigo busca compreender, suas criticas ao método utilizado para o ensino da Matemática em 
nosso Estado. Algebrista, não se conformava em ver o ensino dessa disciplina limitado ao 
estudo da Matemática Aplicada. Participou do Movimento da Matemática Moderna (MMM) 
em Sergipe, do corpo discente do Instituto de Matemática e Física da UFS, colando grau em 
1977. Essa pesquisa ainda em andamento tem como base a análise da documentação coletada 
através de fontes bibliográficas e entrevistas, tendo como pressupostos teóricos o movimento 
da Escola dos Annales, por Lucien Febvre e Marc Bloch, que ficou conhecido como Nova 
História, passando seu olhar na História das Disciplinas Escolares e na História da Educação. 
 
Palavras-Chaves: Ensino de Matemática, Memória, Genaro Dantas. 

 
ABSTRACT 

 
This article presents an object of study, the contributions of Professor Genaro Silva Dantas, to 
the teaching of mathematics in the second half of the twentieth century in the state of Sergipe. 
The article attempts to understand his criticism of the method used for the teaching of 
mathematics in our state. Algebraist, not satisfied to see the teaching of this discipline limited 
to the study of Applied Mathematics. Participated in the Modern Mathematics Movement 
(MMM) in Sergipe, the student of the Institute of Mathematics and Physics of UFS, pasting 
degree in 1977. This research is still in progress is based on analysis of documentation collected 
through literature sources and interviews, with the theoretical movement of the Annales 
school, by Lucien Febvre and Marc Bloch, who became known as the New History, from his 
look in the History of School Subjects History and Education. 
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1.  INTRODUÇÃO:  

 

A História da Educação tem apontado, principalmente a partir da década de 1980, para 

a necessidade do estudo de fontes e vestígios que estejam para além dos documentos escritos, 

e que também na maioria das vezes são oficiais.  

  

Pode-se afirmar que, hoje, a pesquisa em História da Educação, tanto no 
Brasil como em outros países, é muito mais imaginativa e inovadora do que 
era há alguns anos e do que expressam os manuais didáticos da área. A 
partir da década de 1960, na Europa, a História da Educação, influenciada, 
sobretudo pela Sociologia, Antropologia, Teoria Literária e Lingüística, à 
semelhança do que já ocorria em outros domínios da História, passa por um 
processo de renovação: objetos e as fontes são alargados, diversificados. No 
Brasil, é principalmente a partir de meados dos anos de 1980 que esse 
movimento se dá. (LOPES e GALVÃO, 2001 p. 35).  

 
     As mudanças na História da Educação, em especial no Brasil, se apresentam de forma 

qualitativa e quantitativa. Diversos espaços surgiram para a discussão no campo de História 

da Educação, como eventos, periódicos e a associações, a exemplo do Grupo de Trabalho de 

História Educação da ANPEd – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação que tem se constituído em um dos principais fóruns acadêmicos da área. Em 1991, 

tivemos a criação do grupo de estudo e pesquisa “História, Sociedade e Educação no Brasil” e 

em 1999, a Sociedade Brasileira em História da Educação. 

 

Nele não se observam apenas mudanças qualitativas, mas também 
quantitativas: nos últimos anos, surgiram diversos espaços para discussão 
da produção realizada no campo da História da Educação, como associações 
científicas, eventos, periódicos especializados. No Brasil, o Grupo de 
Trabalho de História da Educação da Associação Nacional de Pós 
Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), por exemplo, vem-se 
constituindo como um dos principais fóruns acadêmicos da área. (LOPES e 
GALVÃO, 2001 p. 35). 

 

Isso se dá por causa da forte influência da Escola dos Annales, corrente historiográfica 

surgida na França na década de 1930 e formulada principalmente por Marc Bloch e Lucien 

Febvre. Essas heranças se evidenciam no tocante a concepção epistemológica da História, que 

nesse sentido se contrapõe ao pensamento eminentemente positivista de uma História neutra e 

estritamente objetiva. Essa Nova História compreende a História enquanto ciência 

interpretativa, hermenêutica, que de modo algum pode ser formatada nos moldes das ciências 

físicas e naturais. 
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Na História da Educação, essas tendências historiográficas 
provocaram também uma verdadeira revolução na seleção dos 
objetos de pesquisa e na forma de abordá-los. Temas como a cultura e 
o cotidiano escolares, a organização e o funcionamento interno das 
escolas, a construção do conhecimento escolar, o currículo e as 
disciplinas, os agentes educacionais (professores, professoras, mas 
também os alunos e alunas), a imprensa pedagógica, os livros 
didáticos, etc. têm sido crescentemente estudados e valorizados. 
(LOPES e GALVÃO, 2001, p. 40). 
 

A realização desse trabalho parte do pressuposto que as pesquisas históricas, incluindo 

a história de vida, não podem capturar, reconstruir o passado, uma vez que este é algo 

singular. E, o que se constrói é, na verdade, representações deste passado.  

          Sendo assim, a construção deste trabalho se alicerça a partir da necessidade de clareza 

da relação que o historiador trava com seu objeto, despindo-se de qualquer pretensão à 

neutralidade e refletindo sobre suas pré-concepções a respeito do seu objeto de pesquisa. 

Sobre isso Borges diz: 

 

É importante, desde o princípio, que o historiador se perceba implicado na 
relação com seu personagem; não se acredita em uma “neutralidade do 
pesquisador” e a subjetividade – como em todas as pesquisas – se faz 
inevitavelmente sentir. (BORGES, 2001, p 06)  
 

            Daí resulta que a tentativa de efetivação da objetividade deve passar pelo olhar dos 

fatos enquanto unidades suscetíveis de múltiplas versões. Cabendo, pois ao historiador a 

tarefa inexorável de fazer a contraposição destas versões para daí proceder aos recortes 

seletivos da pesquisa. 

 O trabalho investigativo do qual este artigo se norteia, pelo entendimento de 

que todo documento – e aqui se deve absorver esse termo a partir da noção amplamente 

alargada de documento (fonte) herdada da Escola dos Annales – é, em último e primeiro 

estágio um monumento. Entendendo-se por Monumento tudo aquilo que pode evocar o 

passado, perpetuar a recordação e que é carregado de intencionalidade. (LE GOFF, 2003, p. 

95 e 96). Assim, reconhece-se a necessidade de uma postura ativa do historiador frente às 

fontes, desconfiando de qualquer significado intrínseco e óbvio que as fontes sugerem.  

 É através desse enfoque que o direcionamento do trabalho investigativo é construído. 

Novas pesquisas e investigações virão e trarão significados novos para o tema que queremos 

abordar. Não existe um passado inerte que não se possa enriquecê-lo com novas descobertas e 
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até mesmo com vida, com a interlocução entre pessoas, da interação face a face, apresentada 

através das entrevistas, 

 

Convencionalmente, entrevista tem sido considerada como “um encontro 
entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito 
de determinado assuntos, mediante uma conversação de natureza 
profissional” (Lakatos, 1993, p. 196-196) [que] “proporciona ao 
entrevistador, verbalmente, a informação necessária”. Nessa visão está 
contemplando apenas o aspecto supostamente neutro, como aponta Minayo, 
de coleta de dados e a posição passiva do entrevistado, considerado como 
um mero informante. (SZYMANSKI, ALMEIDA, PRANDINI, 2002, p. 10). 

 

 É oportuno lembrar que a entrevista não está isenta da interferência emocional; tendo 

em vista que a emoção é algo inerente a toda atividade das relações humanas; além disso, é 

imprescindível que o entrevistador obtenha do entrevistado a confiança de sinceras 

intencionalidades, sem o que, o processo de colaboração pode perder a sua eficácia. 

 

Partimos da constatação de que a entrevista face a face é fundamentalmente 
uma situação de interação humana, em que estão em jogo as percepções 
para protagonistas: entrevistador e entrevistado. [...] A intencionalidade do 
pesquisador vai além da mera busca de informações; pretende criar uma 
situação de confiabilidade para que o entrevistado se abra. Deseja instaurar 
credibilidade e quer que o interlocutor colabore, trazendo dados relevantes 
para seu trabalho. (SZYMANSKI, ALMEIDA, PRANDINI, 2002, p. 12). 

 
 
2.  A HISTÓRIA DO ENSINO SUPERIOR EM SERGIPE 

 

O Ensino Superior em Sergipe foi conseqüência da visita do Imperador D. Pedro II à 

Província sergipana em 1860 e iniciou-se por uma tentativa de criação do Imperial Instituto de 

Agricultura Sergipana. 

Em relação à trajetória do ensino superior, é possível afirmar que as 
primeiras tentativas de sua implantação remetem para o momento em que foi 
criado o Imperial Instituto de Agricultura Sergipano, em 1860, durante a 
visita do Imperador Pedro II à província. (NASCIMENTO, NASCIMENTO, 
OLIVEIRA, TAVARES, 2006, p 22). 

 

 Entre 1923 a 1926 surge à primeira instituição pública dedicada ao ensino superior em 

Sergipe, o Instituto de Química Industrial que procurou contribuir com o aperfeiçoamento do 

açúcar, fonte de renda de Sergipe na época. (NASCIMENTO, NASCIMENTO, OLIVEIRA, 

TAVARES. 2006, p 23). 
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A partir de 1948, além da Escola de Química, também foi criada a Faculdade 
de Ciências Econômicas de Sergipe, perenizando as atividades do ensino 
superior. Em 1950, foram criadas a Faculdade de Direito e a Faculdade 
Católica de Filosofia. “Dessa forma, nos primeiros anos da década de 50, a 
sociedade sergipana passava a contar com quatro faculdades que ofereciam 
os cursos de Química Industrial, Ciências Econômicas, Direito, Filosofia, 
Geografia e História, Matemática e Línguas Neolatinas e Anglo-
Germânicas” (SANTOS. Apud, NASCIMENTO, NASCIMENTO, 
OLIVEIRA, TAVARES. 2006, p 25). 
 

  De forma tímida, faculdades iam surgindo na capital sergipana, apenas depois da 

década de 50 é que surgiram mais cursos de nível superior, porém ainda não existia uma 

Universidade em Sergipe. 

A Universidade Federal de Sergipe foi instituída em 1968 com dez cursos, 576 alunos 

e 168 professores (NASCIMENTO, NASCIMENTO, OLIVEIRA, TAVARES. 2006, p. 25). 

 
O advento da Universidade Federal de Sergipe e a criação do Instituto de 
Matemática e Física deram partida ao surgimento do Curso de Licenciatura 
em Matemática, o que ocorreu em 1972, sendo reconhecido em 1975 e 
formada a sua primeira turma em dezembro desse mesmo ano. (SOUZA, 
1998. p. 79). 
 

A proposta original do curso contemplava a existência de seis disciplinas de Cálculo 

(Cálculo I, II, III, IV, V e Cálculo Numérico) e somente duas de Álgebras (Álgebra Linear I e 

II). Observa-se que a estrutura do curso era voltada para matemática aplicada, notadamente 

para o cálculo. 

 

Quando da criação do Instituto de Matemática e Física da UFS, aqueles 
professores que lecionavam disciplinas de Matemática na antiga Faculdade 
de Ciências Econômicas e na Escola de Química, já que a essa Instituição 
cabia o ensino das diversas cadeiras de Matemática nos cursos da área de 
Ciências Exatas e de Economia, Ciências Contábeis e Administração, vieram 
a formar o primeiro Núcleo de Ensino da Matemática desse Instituto, 
juntamente com professores aprovados em concurso público, em virtude da 
grande demanda de disciplinas de Matemática exigidas pelo Curso. 
(SOUZA, 1998. p. 81). 

 

As primeiras turmas, em suas matérias iniciais dos seus cursos, foram instruídas por 

tais docentes que tinha o Cálculo Diferencial e Integral como base para a formação 

matemática dos universitários de Ciências Exatas daquela época. Era a linha de pensamento 

que dominava e, não por deficiência deles, mas era o que eles sabiam e acreditavam que seria 

correto ensinar. 
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3.  AS CONTRIBUIÇÕES DO PROFESSOR GENARO DANTAS SILVA 

 

Dentro desse contexto do ensino da Matemática em Sergipe, surge o personagem 

Genaro Dantas Silva. Ainda como aluno do Instituto de Química no ano de 1956, quando foi 

indicado por seu professor Petrus Stefani para compor o quadro de docentes do Colégio 

Estadual Atheneu Sergipense, instituição de maior prestígio no Ensino de 1º e 2o Graus no 

Estado de Sergipe naquela época. O professor Genaro importava livros e afirmava que os 

processos educacionais utilizados o conduziam a decorar e ele achava que “tudo devia ter uma 

explicação lógica”. (SILVA, Genaro Dantas, 2007). 

   

Minha missão, como eu disse, era sempre estudar Matemática, eu tinha uma 
coisa comigo, eu ensinava na época como professor do 2º grau no Ateneu, 
eu estudava com livros de Howard, de Birkhof and Marclane. Birkhof é 
álgebra moderna e tinha determinadas passagens lá na álgebra que eu não 
entendia e ficava com dificuldade pra entender, porque pelos hábitos que o 
ensino do 2o grau me conduzia, quer dizer eu via a matemática como uma 
coisa de fazer conta [...] eu tinha até uma certa habilidade pra fazer conta 
mas pra resolver problemas e tal, mas eu comecei a sentir que lá na esfera 
mais alta a coisa não era bem essa, não era assim aí nesses livros [...]. 
(SILVA. Apud, SANTOS, 1998, p. 113 e 114). 
 

O próprio professor era influenciado na forma como a Matemática era ensinada; mas, 

ao se deparar com livros de Matemática vindos no exterior, começou perceber que a 

Matemática era muito mais profunda e muito além do que estava sendo lecionado. O jovem 

Genaro começou a ver incoerência entre o que lia e o que era estudado no Instituto de 

Química e descontente com o ensino de Matemática, abandonou o curso. 

 

A história das disciplinas acadêmicas e a vida universitária têm sido 
consideradas objetos de variadas pesquisas. Geralmente são trabalhos 
voltados para a apreensão da lógica interna do funcionamento do 
conhecimento científico, seus avanços ou conflitos, considerando o espaço 
da instituição universitária, com suas especificidades de conteúdos, mas nem 
sempre são associados ao campo educacional ou à educação escolar. 
(VALENTE. Apud, OLIVEIRA, RANZI, 2003, p. 247). 

 

Após o surgimento da Universidade Federal de Sergipe, Genaro foi consultado pelo 

então vice-reitor Gama, para se transferir para o curso de Licenciatura em Matemática da 

UFS, tendo aceitado o convite e passando a cursar Matemática. 
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Rubens Sampaio foi ao reitor e disse, mais ou menos aquilo que olha, nós 
estamos precisando disso, (Mestre em Matemática) só que aqui não tem. 
Mas tem uma pessoa aqui que não tem esses títulos, mas sabe essas coisas. 
Sabe esses, esses ... conhece esses negócios. E, então, seria interessante que 
o reitor, que era Gama, convidasse essa pessoa, [...]. Aí Gama chegou me 
chamou, me chamou dizendo o seguinte, se eu queria deixar, se eu queria 
deixar, como é o nome, ah, e cancelar o curso que eu não tinha feito, que eu 
tinha deixado, abandonado, o curso de engenharia, que pra mim era muito 
pouca matemática, não interessava a mim, se eu queria voltar, se eu queria 
voltar para a Federal, para que eu, para que eu, estudasse Matemática e 
passasse a ser professor da Federal, porque não tinha, não tinha, aí eu fazia 
as duas coisas, resultado eu pensei assim, tal, e, ... passei, me transferi, eles 
me arranjaram a transferência da engenharia para a Licenciatura em 
Matemática. (SILVA, 2007). 

 

Genaro tornara-se aluno da Universidade Federal de Sergipe e veio a colar grau em 

Matemática Licenciatura no ano de 1977 e com ele mais oito colegas que obtiveram nova 

conceituação sobre o ensino da Matemática. Foram contemporâneos de Genaro Dantas a 

turma de formandos em Matemática pela Universidade Federal de Sergipe – Ana Rosimeire 

Soares, Aurélio Santos Oliveira, Jackson Gomes de Melo, José Gilvan da Luz, José Wilson de 

Carvalho Passos, Júlio Cesar Gandarela Rezende, Paulo Correia Filho e Vera Cândida de 

Carvalho Barreto. A exceção de Aurélio Santos Oliveira e José Wilson de Carvalho Passos, os 

demais se tornaram professores universitários, mestres e doutores. Esses foram beneficiados 

pela convivência com o mestre, adquiriram conhecimentos de Álgebra e Matemática Pura, e, 

conseqüentemente, tiveram os olhares abertos para novos horizontes. 

O Professor Genaro Dantas Silva também contribuiu para a formação de outros 

professores, mestres e doutores. Entre seus ex-alunos, o mais notável foi o Prof. Dr. Danilo 

Felizardo Barboza, que alcançou o seu doutoramento na Universidade de Montpellier – 

França. 

 O Movimento da Matemática Moderna – MMM foi uma tendência mundial do ensino 

da Matemática, surgida no início da década de 60 do século passado. Esse movimento foi uma 

resposta do ocidente ao lançamento do primeiro foguete no espaço pela União Soviética. 

Tinha a sua base na Teoria dos Conjuntos desenvolvida pelo matemático russo George Cantor 

(1845–1918), baseia-se na idéia de definir conjunto como uma noção primitiva e pretendia 

revolucionar o ensino da Matemática a partir de mudanças nos currículos de Matemática.  

[...] em tempos de guerra fria, foi uma tragédia para os EUA se verem 
superados pelos soviéticos quando do lançamento do primeiro foguete no 
espaço. Havia necessidade de o mundo capitalista repensar toda sua 
educação escolar, em particular, toda sua educação científica. Quem 
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dominasse o espaço, dominaria o mundo. A Matemática deveria estar 
presente como uma das disciplinas principais na formação dos futuros 
homens de ciência. (VALENTE. Apud, OLIVEIRA, RANZI, 2003, p. 247). 
 

No Brasil houve reuniões regionalizadas, cursos patrocinados pelos governos dos anos 

1960, durante a ditadura militar. O professor Genaro Dantas Silva também foi influente no 

MMM - Movimento da Matemática Moderna participando de cursos realizados na Bahia e em 

Pernambuco.  

 

Nesse curso que foi dado na Bahia, de lógica serviu para eu complementar 
algumas coisas que vinha que faltava. E depois foi dado o curso... depois o 
de lógica, o de álgebra que a gente chamava na época de álgebra moderna... 
então resultado, assisti esses cursos e vim para aqui, Sergipe e logo no ano 
ou no mesmo ano ou no fim do ano Pernambuco ofereceu um outro curso da 
mesma natureza [...] fiz esse curso que também é lógica matemática [...] aí 
nesse curso eu já fui servir como orientador, [...] conseqüentemente foi 
assim participei desses cursos e posteriormente eles queriam desenvolver 
mesmo essa idéia e criaram aqui em Sergipe o Centro de Ciências Nordeste 
– Núcleo de Sergipe -, então eu criei aqui o Centro de Ciências do Nordeste 
e cujo Núcleo de Sergipe era dirigido pela professora Lindalva esqueci o 
sobrenome dela, ela é quem era um espécie da diretora, e cada Departamento 
eles apontaram uma pessoa para dirigir aquele Departamento no estado [...] 
bom, eu fiquei com o de Matemática e a partir daí nós começamos a dar 
curso aqui para professores de Matemática do 2o grau, basicamente foi isso e 
foi se implantando. (SILVA. Apud, SANTOS, 1998, p. 115). 

 
 Genaro passava então a ser multiplicador dos conhecimentos adquiridos nos cursos 

que realizara em Salvador e no Recife. Os lapsos de memória em relação a nomes e datas são 

fatos a serem pesquisados, temos muito que descobrir sobre os passos desse anônimo notável 

e seus contemporâneos. 

 
É possível afirmar, pelas respostas emitidas, que o professor Genaro Dantas 
era conhecedor desses tópicos e como já dito anteriormente, apesar dos 
lapsos de memória, ele pode ser considerado um partícipe da implantação do 
Movimento da Matemática Moderna em Aracaju. (SANTOS, 2007, p 8). 

 
 
4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 A história não mais se restringia à política, mas passava a interessar-se também por 

aspectos econômicos, sociais e culturais da sociedade. 

 A “revolução” provocada no campo da História, sobretudo pela escola dos 
Annales e, posteriormente, pelo que se convencionou denominar e Nova 
História, que buscou alargar objetos, as fontes e as abordagens utilizadas 
tradicionalmente na pesquisa historiográfica, aos poucos influenciou os 
historiadores da educação. Sabemos que, sobretudo a partir da 
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fundamentação da revista francesa Annales d´histoire économique et 
sociale, por Lucien Febvre e Marc Bloch, muitos dos pressupostos da 
história positivista passaram a ser criticados e a História, não mais restrita à 
política, interessa-se também por aspectos econômicos, sociais e culturais 
da sociedade. (LOPES e GALVÃO, 2001 p. 39).  
 

A História da Educação por sua vez, ganhou novos objetos e métodos para selecionar 

os seus objetos de pesquisas e sua forma de abordá-los. 

 

Mais recentemente, sobretudo nos últimos quarenta anos, passa-se cada vez 
mais a valorizar os sujeitos “esquecidos” da História, como as crianças, as 
mulheres e as camadas populares. (LOPES e GALVÃO, 2001 p. 39). 
 

A perspectiva de uma abordagem através da micro-história permite dar descrições de 

idiossincrasias, dando voz aos personagens que de outra maneira permaneceriam silenciados, 

diluídos na multidão, na generalidade. Por isso no estudo do ensino da Matemática no Estado 

de Sergipe, focamos nossas lentes nas contribuições do Professor Genaro Dantas Silva e 

procuramos destacar traços de sua personalidade e de sua vida intelectual. 

 O Professor Genaro Dantas Silva discordou da metodologia aplicada em sua época, 

pesquisou autores que julgou importantes para a sua formação, dentre eles destaca-se o 

Differential and Integral Calculus (1934), de Richard Courant, sobre o qual falou: “um bom 

livro de cálculo, eu acho o de Courant, embora é um livro que tem outros, né?  Mas é um livro 

muito importante ele, entendeu? É um caminho das pedras, vamos supor assim, é esse 

Courant”. (SILVA, 2007). Também mencionou George David Birkhoff, sobre o qual falou: 

 

Birkhoff é Álgebra moderna e tinha determinadas passagens lá na álgebra 
que eu não entendia, eu não entendia e ficava com dificuldade pra entender, 
porque pelos hábitos que o ensino do 2o grau me conduzia, quer dizer eu via 
matemática como uma coisa pra fazer conta (...) eu tinha até uma certa 
habilidade prá fazer conta mas pra resolver problemas e tal, mas eu comecei 
a sentir que lá na esfera mais alta a coisa não era bem assim aí esses livros  
(...) eu aprendi algumas coisas, outras eu tinha dificuldade de entender, quer 
dizer, não conhecia bem a linguagem ainda”. (SILVA. Apud, SANTOS, 
1998, p. 114). 

 

O professor Genaro, a exemplo de todos os seus colegas estudantes daquela época, 

aprendeu que o importante era fazer conta e resolver problemas; mas através da leitura e do 

seu autodidatismo, compreendeu que a Matemática em sua esfera mais alta era tratada de 

outra forma. Ele passou a defender que Matemática não era somente cálculo e que para tudo 

haveria um por quê. 
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 Foi influente na formação de outros personagens de sua época e, ainda hoje, continua 

em sua interminável tarefa de incentivador de novos alunos que se tornam posteriormente 

mestres e doutores em Matemática. “Alguns de nossos colegas, hoje, naquela época, colegas 

também, como Danilo, professor Danilo, é ... foi pupilo de Genaro. Aqueles que, por alguma 

aproximação chegavam perto de Genaro, se voltavam para a Álgebra”. (Souza, 2007). 

 Participou ativamente do Movimento da Matemática Moderna como multiplicador para 

professores daquela época. Participava de cursos na Bahia e em Pernambuco e posteriormente 

repassava os conhecimentos para os professores de Aracaju. 

 

Nesse curso que foi dado na Bahia, de lógica serviu para eu complementar 
algumas coisas que vinha, que faltava. E depois foi dado o curso ... depois o 
de Lógica, o de Álgebra que a gente chamava na época de Álgebra Moderna 
... então resultado, assisti esses cursos e vim para aqui, Sergipe e logo no 
ano ou no mesmo ano ou no fim do ano Pernambuco ofereceu um outro 
curso da mesma natureza [...] fiz esse curso que também é Lógica 
Matemática [...] conseqüentemente foi assim participei desses cursos e 
posteriormente eles queriam desenvolver mesmo essa idéia e criaram aqui 
em Sergipe o Centro de Ciências Nordeste – Núcleo de Sergipe – então eu 
criei aqui o Centro de Ciências do Nordeste e cujo Núcleo de Sergipe era 
dirigido pela professora Lindalva, esqueci o sobrenome dela, ela é quem era 
um espécie da diretora, e dada Departamento eles apontaram uma pessoa 
para dirigir aquele Departamento no Estado [...] bom, eu fiquei com o de 
Matemática e a partir daí nós começamos a dar curso aqui para professores 
de Matemática do 2o grau, basicamente foi isso e foi se implantando. 
(SILVA. Apud, SANTOS, 1998, p. 115). 

  

 Embora o professor Genaro Dantas Silva, não tenha atingido formalmente a 

titulação de mestre ou doutor, por opção pessoal, e não esteja atuando como docente de 

nenhuma instituição de ensino continua sendo consultado por professores e discípulos e 

participando de discussões acaloradas entre mestres e doutores – aqui a História pode ser vista 

na pessoa do professor Genaro, precursor do estudo de Álgebra em Sergipe, sua maior 

contribuição para o Ensino de Matemática. 

 

 

5. REFERÊNCIAS 

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. “Disciplinas Escolares: História e Pesquisa”. OLIVEIRA, 
Marcus Aurélio Taborda de; RANZI, Serlei Maria Fischer (orgs). História das disciplinas escolares 
no Brasil: Contribuições para o Debate. Bragança Paulista: EDUSF, 2003. p. 9 - 38. 
 
BORGES, Vavy Pacheco. Grandezas e Misérias da Biografia. In: PINSKY, Carla Bassanezi. Fontes 
biográficas. São Paulo: Contexto, 2005, p. 203-233. 
 

     



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 11 

BORGES, Vavy Pacheco. O Historiador e Seus Personagens: algumas reflexões em torno da biografia. 
Revistas Horizontes. Bragança Paulista: Universidade São Francisco, 2001. p. 01-10. 
 
FEBVRE, Lucien. Exame de Consciência de Consciência de Uma História e de Um Historiador. In: 
Combates pela História. 2ª ed. Lisboa: Presença, 1985 p. 15-58. 
 
LE GOFF, Jacques. Documento Monumento. In: LE GOFF, Jacques. História e memória. São Paulo: 
Editora UNICAMP, 2003, p. 95-105. 
 
LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Editora UNICAMP, 2003. 
 
LOPES, Eliane Marta Teixeira. GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. História da Educação.  Rio de 
Janeiro: DP&A Editora, 2001. 
 
NASCIMENTO, Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do. NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. 
OLIVEIRA, Maria Antonieta Albuquerque de. TAVARES, Maria das Graças Medeiros. Educação 
Superior em Sergipe 1991 - 2004. RISTOFF, Dilvo; GIOLO, Jaime (orgs). Educação Superior 
Brasileira 1991-2004. Brasília: INEP, 2006. 
 
SANTOS, Ivanete Batista dos. Álgebra: Exagerada ou Sumida. São Cristóvão: Núcleo de Pós-
Graduação em Educação/Universidade Federal de Sergipe, 1998. (Dissertação de Mestrado) 
 
SANTOS, Ivanete Batista dos. Genaro Dantas: a voz do pioneiro sobre o movimento da Matemática 
Moderna em Sergipe? In: Anais do III Seminário Internacional de Educação. São Cristóvão: 
Universidade Federal de Sergipe, 2007. 
 
SOUZA, Carlos Roberto Bastos. Histórico dos Cursos de Matemática da UFS ( Licenciatura e 
Bacharelado). In: ROLLEMBERG, Maria Stella Tavares; SANTOS, Lenalda Andrade. UFS: História 
dos Cursos de Graduação. São Cristóvão: UFS, 1999. p. 79-90. 
 
SZYMANSKI, Heloisa, ALMEIDA. Laurinda Ramalho de. PRANDINI, Regina Célia Almeida Rego. 
A Entrevista na Pesquisa em Educação: a prática reflexiva. Brasília, Editora PLANO, 2002. 
 
VALENTE, Wagner Rodrigues. A disciplina Matemática: etapas históricas de um saber no Brasil”. 
OLIVEIRA, Marcus Aurélio Taborda de; RANZI, Serlei Maria Fischer (orgs). História das 
disciplinas escolares no Brasil: Contribuições para o Debate. Bragança Paulista: EDUSF, 2003. p. 
217-254. 
 
ENTREVISTAS 
 
SILVA, Genaro Dantas. Entrevista concedida a José Gilvan da Luz no dia 11 de agosto de 2007. 
 
SOUZA, Carlos Roberto Bastos. Entrevista concedida a José Gilvan da Luz no dia 21 de novembro de 
2007. 
 
 
 


