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Resumo 

Neste artigo, o objetivo é fazermos uma comparação entre o saber matemático divisibilidade, como 
tema de uma prova de 1891, do concurso para professor primário no estado de Sergipe e publicação 
da Revista de Ensino de 1903, com o título “Lei geral de divisibilidade de números”. Para atingir esse 
objetivo foi examinado o documento oficial do Estado, Decreto N. 30 de 1890 onde identificamos as 
regras para o concurso. E foi tomado como referência teórica no que diz respeito à produção de 
pesquisas no âmbito da história da educação matemática o pesquisador Wagner Valente (2013) e 
sobre a história cultural, o historiador Roger Chartier (2009). Constata-se que há uma diferença entre 
o tratamento posto pelo candidato na prova dissertativa e a proposta da revista. O candidato 
apresenta de pronto as regras dos critérios de divisibilidade, por exemplo: é divisível por 2, todo 
número terminado em número par; é divisível por 3, todo número cujos algarismos somados derem 3 
ou múltiplo de 3. Já o mesmo conteúdo é abordado na revista a partir da Lei geral de divisibilidade de 
números.  
 
 
Palavras-chave: Prova de concurso; Revista de Ensino; Divisibilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

Pesquisarmos temas voltados para a história da educação matemática1 não significa 

apenas definirmos os saberes elementares matemáticos inseridos na aritmética, geometria e 

desenho, nem simplesmente transcrevermos o que se encontra nos documentos. É 

adotarmos o entendimento recomendado por Valente (2013) para os pesquisadores do 

grupo GHEMAT2, “a história não é uma cópia do que ocorreu no passado, mas sim uma 

                                            
1
 Há distinção entre “Educação Matemática” e “educação matemática”. A primeira expressão designa 

o recente campo acadêmico, lugar de investigações sobre ensino e aprendizagem de Matemática. 
Uma referência fundadora, no Brasil, desse campo pode ser dada pela criação da SBEM – Sociedade 
Brasileira de Educação Matemática, no ano de 1988. A segunda expressão remete aos processos de 
ensino e aprendizagem da Matemática desde tempos imemoriais, constituindo-se, assim, em tema de 
pesquisa dos estudos relativos à história da educação matemática (VALENTE, 2013, p.24 ). 
2
Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil (GHEMAT). Este projeto reúne 

pesquisadores doutores de dezesseis estados brasileiros com o intuito de elaborar uma investigação 
histórico-comparativa. A temática de estudo refere-se à análise da trajetória de constituição dos 
saberes elementares matemáticos (a Aritmética, a Geometria e o Desenho) presentes no curso 
primário de diferentes regiões brasileiras desde o período de criação do modelo “grupo escolar” até a 
sua extinção a partir da criação da escola obrigatória de oito anos. O projeto é coordenado pelo 
Professor Dr. Wagner Rodrigues Valente (UNIFESP/GHEMAT). No caso de Sergipe está 
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construção do historiador, a partir de vestígios que esse passado deixou no presente, [...] a 

história como produção” (VALENTE, 2013, p. 25). O historiador produzirá fatos históricos na 

forma de narrativa. 

Os pesquisadores vinculados ao GHEMAT consideram: 

 
[...] a história da educação matemática um tema dos estudos históricos, 
uma especificidade da história da educação. Esse posicionamento, desde 
logo, implica na necessidade de apropriação e uso do ferramental teórico-
metodológico elaborado por historiadores para a escrita da história. [...], não 
dão conta, em termos das bases utilizadas no GHEMAT, de tratar 
adequadamente o estudo do passado da educação matemática, seja ele o 
mais longínquo ou próximo de nossos dias (VALENTE, 2013, p. 24). 

 

A pretensão inicial para este trabalho foi identificarmos saberes elementares 

matemáticos presentes em provas de concurso para professores primários localizadas em 

arquivo público3. Mais precisamente, analisarmos, a partir da legislação, critérios e saberes 

elementares matemáticos postos em provas, que poderiam permitir o recrutamento ao 

magistério sergipano no ano de 1890. Mas, para este artigo a opção adotada foi 

privilegiarmos a prova de 1891, pelo fato de que ela aborda divisibilidade, tema que permite 

uma ligação com uma das temáticas publicadas nas Revistas de Ensino de fevereiro e abril 

de 1903.   Foi utilizado ainda o Decreto N. 30 de 15 de março de 1890, pois ele estabelece 

regras para o concurso de professores da época.   

Para melhor entendimento e socialização do exame realizado, o texto foi organizado, 

em primeiro lugar, apresentando características da organização da instrução primária e, em 

seguida, alguns dos critérios considerados para a escolha de professores durante as 

reformas da instrução primária em 1890. Apresentamos algumas das exigências 

identificadas na legislação. 

Em suma, neste texto, o esforço foi identificarmos não somente conteúdos 

elementares matemáticos presentes na prova, mas também apresentarmos uma forma 

diferente de abordar divisibilidade segundo o que está publicado na revista.  

 

O DECRETO DE 1890 E A NOMEAÇÃO DE PROFESSORES.  

O Regulamento examinado foi posto em circulação através do Decreto de 14 de março 

de 1890, inserido no Decreto N. 30 de 15 de março de 18904. Foi possível constatarmos que 

                                                                                                                                        
representado por meio de pesquisas coordenadas pela Profa. Dra. Ivanete Batista dos Santos (DMA- 
NPGECIMA/UFS).Disponível em (www.2.unifesp.br/ghemat/paginas/about_ghemat.htn). 
2 Rua Dr. Leonardo Leite, s/nº. São José. Aracaju, Sergipe. 
4 Disponível em <http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/103579> 
 
 

http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/103579
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o governador, Dr. Felisbello Firmo de Oliveira Freire, pretendia organizar o ensino público 

considerando que: “nota-se um verdadeiro estado de desorganização, o que traz grande 

desproveito para o ensino publico e, portanto  para as classes populares [...]” (SERGIPE, 

1890, p.80) e que para isso “Torna-se urgente methodisar e encaminhar regularmente o 

serviço em questão, pondo-o de accordo com os princípios mais geralmente acceitos pelas 

nações cultas” (SERGIPE, 1890, p. 80), visando reforma radical à instrução pública, 

reconhecendo que Estado algum poderá pleitear prosperidade, sem que previamente cure 

com interesse do ensino popular, base principal do bem estar das nações. Atendendo ao 

seu desejo o governador no Art. 1º decreta que a instrução pública primária, secundária e 

normal do Estado, de agora em diante será regida e ministrada de acordo com as 

prescrições do Regulamento por ele baixado. Foi determinado que em Sergipe o ensino 

fosse público e particular, sendo o público dividido em primário, secundário e normal. Sendo 

igual para ambos os sexos, compreendia não só as matérias constantes do Regulamento, 

mas, ainda as que o governo julgasse conveniente adicionar. Determina no “Art. 2- fica 

restabelecida a Escola Normal para ambos os sexos, aproveitando-se no preenchimento 

das cadeiras, os lentes que se acham adidos ao Atheneu Sergipense” (SERGIPE, 1890, 

p.81). Destaca ainda no Art. 3º: “O ensino publico em qualquer estabelecimento do Estado 

será quanto possível, intuitivo e pratico, marchando sempre do simples para o composto, do 

particular para o geral, do concreto para o abstracto, do definido para o indefinido” 

(SERGIPE, 1890, p. 82). 

A criação das escolas estava diretamente subordinada à necessidade de informação 

ao Governo pelos pais, representantes do município e ainda pelo delegado da diretoria geral 

do ensino. À escola que possuísse frequência mínima de 20 alunos de ambos os sexos, o 

governo disponibilizaria uma casa mobiliada apropriadamente e contrataria o ensino de uma 

normalista habilitada conforme o Regulamento. Se durante dois anos a frequência dos 

alunos fosse maior que 50, seria criada uma escola para cada sexo. 

As normalistas habilitadas contratadas para essas escolas deveriam obedecer a um 

procedimento descrito no Capítulo II-, no item I que trata da nomeação dos professores. De 

acordo com o Regulamento, o Art. 87 evidencia que: “Para o concurso de uma cadeira de 

primeira entrância5 serão convidados de preferência os professores avulsos e os 

normalistas” (SERGIPE, 1890, p. 95). Para realização do concurso estes deveriam cumprir 

etapas, iniciadas com a inscrição, onde exigências como: maioridade, isenção de crime, boa 

                                            
5
 Art. 84 Serão consideradas de 1ª entrância as cadeiras dos povoados; de 2ª entrância as cadeiras 

das villas e as suburbanas de Laranjeiras, Maroim, Estancia e a da Barra dos Coqueiros; de 3ª 
entrância as cadeiras das cidades e a do bairro de Santo Antonio do Aracaju; de 4ª entrância as 
cadeiras da Capital do Estado (SERGIPE, 1890, p.94). 
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conduta civil e moral, não sofrer moléstia contagiosa ou repugnante, ter sido vacinado há 

menos de 4 anos, se casada possuir licença do marido e especificamente os itens 6 e 8: 

 

6- Ter praticado o ensino primario um anno pelo menos em eschola publica, 
com attestado do professor ou certidão da Secretaria da Instrucção; 8-
Capacidade profissional, mediante exame nas materias, que constituem o 
ensino primario (SERGIPE, 1890, p.95). 

 

Para a realização do concurso reunirá o Diretor do ensino com a congregação6 da 

Escola Normal para escolher uma quantidade de pontos sobre pedagogia, dos quais cada 

candidato escolherá um e fará uma dissertação escrita, para ser apresentada no prazo de 

20 dias. Dez dias depois o candidato deverá sustentar a dissertação na presença de três 

lentes. Destacamos do Regulamento alusão ao saber elementar matemático, aritmética que 

deverá constar da prova escrita: “Art. 92 Findo esse acto, terão lugar as provas escriptas 

sobre um dos pontos, que a congregação da eschola, formulará na ocasião para os exames 

da língua nacional, arithmetica e história da pedagogia, [...]” (SERGIPE, 1890, p. 96). Em 

seguida, a congregação formulará a prova oral composta de todas as partes de cada uma 

das matérias de ensino, como não é explicitado quais são essas matérias de ensino, o 

máximo que podemos inferir é que essa prova oral pode versar sobre: 

 
Art. 5º São materias do ensino primario: I- Lições de cousas; II- Língua 
nacional; III- Arithmetica e systema métrico; IV – Geometria pratica; V 
Sciencias physicas e naturaes; VI- Geographia e historia do Brazil; VII- 
Desenho Linear; VIII- Canto; IX – Preceitos geraes de hygiene e exercícios 
physicos; X- Trabalhos domésticos costura e corte de padrões (nas 
escholas do sexo feminino) (SERGIPE, 1890, p. 82). 

 

Os professores concursados deveriam ser direcionados à entrância correspondente, 

de acordo com sua inscrição e resultado do concurso.  

No Art. 89 em relação à nomeação dos professores, destacamos que eram 

dispensados os professores avulsos da primeira e sextas provas; os normalistas somente da 

primeira, e os particulares somente da sexta. Ainda acrescenta: “Art. 95. Apresentando-se 

mais de um candidato, farão todos, as provas escriptas sobre os mesmos pontos” 

(SERGIPE, 1890, p. 96). Neste caso haverá mais uma arguição recíproca sobre a 

dissertação e as outras duas provas. Na existência de mais de um candidato, serão 

chamados às diferentes provas, segundo a ordem da inscrição, e cada um, segundo a 

mesma ordem, arguirá a todos os outros. Ao término do concurso, no mesmo dia, será feita 

                                            
6
Art. 77- Os lentes da Escola Normal compõem uma congregação que funcionará com a maioria de 

seus membros e sob a presidência do direictor (SERGIPE, 1907, p.12) 
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a votação secreta dos candidatos e o relatório ou classificação dos aprovados. No caso de 

empate dava-se preferência a professores avulsos aos normalistas. Concluído o processo 

do concurso, o resultado com as notas era apresentado ao governo com esclarecimentos e 

informações necessárias ao seu merecimento. O diretor geral fazia a escolha do nomeado 

no prazo de dez a sessenta dias para entrar em exercício e o professor nomeado teria 

direito de exercer o magistério provisoriamente por cinco anos, podendo ser completado em 

outra cadeira a que o professor tivesse concorrido. O professor reprovado só poderia 

submeter-se a novo exame após seis meses. 

Referendadas pelo Regulamento citado foi possível examinarmos a prova feita por um 

candidato a professor primário datada de 1891 (conteúdo- Divisibilidade dos números. 

Números primos), que ao que tudo indica, atendeu aos preceitos constantes deste 

Regulamento.  

Aqui vale destacarmos que a prova foi tomada como um instrumento capaz de 

contribuir para a produção de possíveis representações, na forma evidenciada por Roger 

Chartier e apresentada a seguir. 

 
Conduzir a história da cultura escrita dando-lhe como pedra fundamental a 
história das representações é, pois, vincular o poder dos escritos ao das 
imagens que permitem lê-los, escutá-los ou vê-los, com as categorias 
mentais, socialmente diferenciadas, que são as matrizes das classificações 
e dos julgamentos (CHARTIER, 2009, p. 52). 
 

A análise da prova possibilitou identificarmos vestígios que podem levar à construção 

de uma representação histórica. 

 

A PROVA DO CONCURSO DE 1891 

No exame da prova (Figura 1), cujo candidato prestou concurso no dia 10 de julho de 

1891, com o título Ponto de Arithmetica, seguido de: Divisibilidade dos números. Números 

primos, composta por três folhas manuscritas, o candidato começa pelas definições de 

divisibilidade, de caracter de divisibilidade e de divisor, divisor comum. Define também 

divisor parcial e divisor máximo, divisível, indivisível ou primo, número primo, número primo 

entre si, número par, número ímpar, múltiplos e submúltiplos exemplificando-os. Também 

expõe regras dos números que podem ser divisíveis por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 

Conclui através de exemplos com 12 e 18, que é possível conhecer muitos divisores com a 

regra de números primos entre si. 

Nesta prova assinaram cinco examinadores, dentre eles é possível identificarmos 

Teixeira de Faria e Baltazar Goes. No lado esquerdo da primeira página, há a palavra “Boa” 
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seguida das assinaturas dos examinadores. Não podemos afirmar, mas ao que tudo indica 

essa anotação era feita após a verificação dos mesmos. 

Em seguida apresentamos a prova : 

Figura 1- Prova de 1891 

 
Fonte: Arquivo Público de Sergipe 
 

 A análise interna da prova mostra que, em grande medida, o candidato ocupa-se da 

nomenclatura dos caracteres de divisibilidade e das definições de elementos, como divisor, 

divisor comum, números primos, só para citar esses. Não há indícios de intenção da 

construção do caracter de divisibilidade. 

Nessa prova não foi encontrada folha anexa da banca examinadora, com referência à 

aprovação e para qual entrância o candidato estaria apto ou não.  

 

NAS REVISTAS DE ENSINO 

Diante do exame dos conteúdos elementares aritméticos presentes na prova de 1891, 

descritos acima e, na tentativa de estabelecermos ligação com conteúdos veiculados por 

meio das Revistas de Ensino7 foi possível identificarmos uma proposta acerca de 

divisibilidade. O tema ganhou destaque pelo fato de que aparecem em pelo menos duas 

edições diferentes, fevereiro de 1903, e abril também de 1903, cujo modelo de exemplar foi 

localizado em Sergipe. 

                                            
7
Valente (2008) recorre a Catani et. al.(1997, p. 82) para destacar a importância da Revista de 

Ensino, que constitui periódico criado pela Associação Beneficente do Professorado de São Paulo, 
circulou no período de 1902-1918 e, nas páginas do periódico “é possível acompanhar todas as 
questões que ocuparam o cenário educacional nos primeiros vinte anos do século, aqui no Brasil. 
Questões pertinentes à formação e às condições do trabalho docente, salário e carreira, bem como à 
estruturação das escolas e aos fundamentos das “ciências da educação”, todos esses temas se 
fizeram presentes nas produções da Revista de Ensino” 



 
 
 
 

 

 231 

XII Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890 - 1970): o que 
dizem as revistas pedagógicas? (1890 – 1970) 
Local: Auditório Tristão de Athayde, Escola de Educação e Humanidades - PUCPR 

Data: 8, 9 10 e 11 de abril de 2015.                                                                                                       ISSN 2357-9889 

A primeira publicação de fevereiro, intitulada Lei geral de divisibilidade dos números, é 

assinada por G. Túlio, que ao que tudo indica trata-se de um pseudônimo, pois no número 

seguinte Francisco Furtado Mendes Vianna afirma que: 

 
Nosso illustre collega, sr. René Barreto, no ultimo numero desta Revista 
apresentou-nos um trabalho seu a respeito da divisibilidade dos números. 
Pode-se dizer que a parte essencial de seu trabalho está na apresentação 
de uma lei pela qual podem ser deduzidos todos os caracteres de 
divisibilidade. (VIANNA, F.F.M.Revista de Ensino, 1903b, p. 78). 

 

O primeiro artigo é precedido de um texto discursivo em que o autor G. Tulio, faz 

referências: 

 
Não é de hoje, senhor redactor, que ambiciono a gloria, e já agora não 
desespero de lá chegar, encarapitado nessa obra immortal, que me há de 
lograr um assento par a par com os Leibnitz e os Newton, porquanto as 
obras immortaes não perecem (TULIO, G.;Revista de Ensino, 1903a, p. 
1137)  

 

 A seguir é apresentada uma compilação de aspectos relevantes, do referido artigo em 

relação à divisibilidade. Para ser compreendida, necessita apenas de conhecimentos 

preliminares sobre potenciação e número negativo.  

O autor do artigo apresenta a seguinte lei: Para verificarmos se um número N qualquer 

é divisível por n qualquer, basta que a soma da unidade de N, com os produtos das 

potencias sucessivas de (10 - n) pelos algarismos que ocupam as classes, a partir da 

dezena, seja divisível por n. Assim exemplificando, temos: 

 
Para facilidade e generalidade dos raciocínios, imaginemos um numero de 
seis algarismos apenas, os quaes serão representados pelas letras iniciaes 
das ordens respectivas. Assim chamaremos u o algarismo das unidades, d 
o das dezenas, c o das centenas, m o dos milhares, D o das dezenas de 
milhar, e C o das centenas de milhar (TULIO, G.; Revista de Ensino, 1903a, 
p. 1138). 
 

Segundo o autor, passando à aplicação da lei: vamos verificar a divisibilidade por 2:  

Se n=2, então 10 - n = 8. Aplicando a lei ao número composto dos seis algarismos, u, d, c, 

m, D e C, teremos u + 8d + 82 c + 83 m + 84 D + 85 C. Observamos que todas as parcelas a 

partir de u são múltiplos de 2, portanto divisíveis por 2. Concluímos que este número de seis 

algarismos para ser divisível por dois só depende do algarismo das unidades (u), que deve 

ser múltiplo de 2. Portanto todo número par será divisível por 2.  

Identificamos que o autor partiu da generalização para deduzir a regra prática de 

determinação dos divisores de 2. 
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O autor apresenta a seguir o exemplo da divisão por 3 : Sendo n = 3, 10 – n = 7. Daí, 

temos u + 7 d + 72 c + 73 m + 74 D + 75 C. Mas, toda a potencia de 7 é igual a um múltiplo de 

3 mais 1. Fazendo então a substituição e eliminando os múltiplos de 3, resta apenas: u + d + 

c + m + D + C. Daí concluímos que um número qualquer N é divisível por 3 se assim o forem 

a soma dos valores absolutos de seus algarismos.  

 

 O autor apresenta que a divisão por 4 processa-se da seguinte forma: Se n = 4 , 

então 10 – n = 6. Aplicando-se a lei temos: u + 6 d + 62 c + 63 m + 64 D + 65 C. Exceto as 

duas primeiras parcelas, as outras todas são múltiplos de 4. Eliminando os múltiplos restam 

apenas u + 6 d. Mas, ainda 6d = 4d + 2d. Suprimindo a parcela 4d, múltipla de 4, resta 

apenas u + 2d. Então se u + 2d for divisível por 4, ou melhor se sua metade (u/2 + d ) for 

divisível por 2, todo o número assim será. Deduzimos a regra: Será divisível por 4 o número 

cuja soma da metade do algarismo da unidade com o algarismo da dezena for um número 

par. Exemplo: Seja o número 2596, então u=6 e d= 9, portanto (u/2 + d ) = ( 6/2 + 9 ) = 3+ 9 

= 12, que é par, sendo 2596 múltiplo de 4. 

 

 Ao apresentar a divisibilidade por 5, o autor mostra que transcorre normalmente, 

sendo que: Se n = 5 então 10 – 5 = 5. Aplicando a lei temos. u + 5 d + 52 c + 53 m + 54 D + 55 

C. É evidente que todas as parcelas com exceção de u, são múltiplas de 5. Deduzimos 

então a regra que um número é divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. 

 

 O autor mostra na divisibilidade por 7. Se n = 7 então 10 – 7 = 3. Aplicando a lei 

temos: u + 3 d + 32 c + 33 m + 34 D + 35 C.  

 

Mas uma comparação muito simples, entre as potencias de 3 e os múltiplos 
de 7, nos mostra que qualquer potencia par de 3 é igual a um multiplo de 7 
mais 2 elevado a uma potencia metade daquela, e as potencias impares 
são iguaes a um multiplo de 7 mais tantas vezes 10 quantas forem as 
unidades dos expoentes menos uma ( TULIO, G.; Revista do Ensino, 
1903a, p. 1141). 
 

O autor conclui que, substituindo as potências de 3 pelas equivalências, e após 

suprimidas as parcelas múltiplas de 7 teremos: u + d + 2 c + 20 m + 4 D + 40 C, ou o que é 

o mesmo: u + d + 2 (c + 10 m) + 22 ( D + 10 C). Daí, podemos extrair a seguinte regra: 

divide-se o número em classes de dois algarismos da direita para a esquerda. Multiplica-se 

a primeira classe da direita por 1, a segunda por 2 e a terceira por 4, sucessivamente. Se a 

soma desses produtos for divisível por 7 todo o número assim será. Exemplo: 228186. 

Dividindo-se de dois em dois 22 81 86. Daí temos     86 X 1 =   86 
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                                                                     81 X 2 = 162 + 

                                                                      22 X 4 =  88 

                                                                                    336 

                    

                        3 36 

                   36 X 1 = 36 

                     3 X 2 =   6   + 

                                                           4 2 : 7 = 6  

 

 O autor destaca que na divisibilidade por 8 a aplicação da lei assemelha-se à 

aplicação da divisibilidade por 4, porém devemos considerar nesse caso as parcelas 

múltiplas de 8 com exceção das três primeiras parcelas, donde se deduz que será divisível 

por 8 todo o número em que o dobro do algarismo das centenas mais o algarismo das 

dezenas, mais metade do algarismo das unidades, der uma soma divisível por 4. 

 

 Na divisibilidade por 9 o autor destaca que seguimos a mesma regra da divisibilidade 

por 3, ou seja se a soma dos valores absolutos de todos os algarismos for divisível por 9 

todo o número assim será.  

 

 Na divisibilidade por 11 o autor diz que: Sendo n = 11, temos 10 – 11 = - 1 .  

Aplicando a lei : u + (- d)  + ( -1)2 c + (-1)3 m + (-1)4 D + (-1)5 C. Como as potências ímpares 

de -1 são negativas resta u – d + c – m + D – C ou (u + c + D) – ( d + m + C). Ora como os 

algarismos u, c, D são os algarismos de ordem ímpar e d, m e C são os algarismos de 

ordem par, podemos estabelecer a regra: Será divisível por 11 o número cuja diferença da 

soma dos algarismos das ordens pares pela soma dos algarismos das ordens impares, 

assim o for.  

 O autor define a divisibilidade por 13. A dedução da regra para este número é 

análoga à que fizemos para o número 7, isto é, comparar as potências de 3 com os 

múltiplos de 13, resultando a seguinte regra: divide-se o número em classes de dois 

algarismos da direita para a esquerda e multiplicam-se essas classes a partir da direita 

sucessivamente por 1, por 4 e por 3. Se a diferença entre a soma dos produtos por 1 e por 3 

e a soma dos produtos por 4, der 0, 13 ou um múltiplo de 13, todo o número será divisível 

por 13. Exemplo: 7.443.618. Dividindo da direita para a esquerda de dois em dois vem 7 44 

36 18.                                  18 X 1 =   18                             36 X 4 = 144 

                                            44 X 3 = 132+ 
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                                              7 X 1 =     7 

                                                  157 

Portanto 157 – 144 = 13, então o número 7 443 618 é divisível por 13. 

 

Na divisibilidade por 17 o autor estabelece a regra: divide-se o número em classes de 

2 algarismos da direita para a esquerda, e multiplicam-se essas classes a partir da direita 

sucessivamente por 1, por 2, por 4 e por 8. Se a diferença entre a soma dos produtos das 

classes pares pela soma dos produtos das classes ímpares, der 0 ou múltiplo de 17, todo o 

número será divisível por 17.  Exemplo: Seja o número 9733 962, dividindo-o, vem 9 73 39 

62.                               

62 X 1 =   62                                     39 X 2 =   78 

73 X 4 = 292+                                     9 X 8 =   72 + 

                   354                                                   150  

 A diferença entre os dois valores é 204, que aplicando novamente a regra fica 04 X 1  

e 2 X 2 . Então 4 – 4 = 0. Concluindo que este número é divisível por 17.  

 

 G. Tulio apresenta ainda a possibilidade de diminuirmos as classes de um número de 

mais de 8 algarismos para melhor aplicarmos a regra da divisibilidade por 17. Seja o número 

2915386933850. Dos oito algarismos da direita subtraímos os algarismos excedentes.                                

86933850 

      29153-  

86904697 

    86 90 46 97  97 X 1 =    97       46 X 2=     92        

        90 X 4 = 360+      86 X 8 = 688 +                             

                      457                       780 

Subtraindo 780 – 457 = 323. Aplicando novamente a lei temos 2 23  

    23 X 1 = 23                          3 X 2 = 6 

    23 – 6 = 17, como queríamos mostrar.  

 

A exposição da forma como a divisibilidade está posta pelo professor público René 

Barreto, nos dois números da revista permite afirmarmos que esse é um tema que de certa 

forma, apresentou inovação através da generalização, perseguida por ele e conseguida. Há  

evidencias da discordância de tratamento entre o autor da lei e o candidato ao concurso, 

que à sua época cumpriu com o que estava proposto no Regulamento. E ainda não é 

possível fazermos inferências sobre provas posteriores à de 1891, uma vez que nesta prova 
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os exemplos são basicamente numéricos. E na lei há uma proposta de generalização, 

apesar de que só exige que as pessoas conheçam potenciação e números negativos. 

 

CONSIDERAÇÕES  

A inserção do professor primário na rede pública, segundo o que está posto em 

Regulamento, constante do Decreto de 14 de março de 1890 era basicamente a modalidade 

de concurso. E a prescrição eram provas escrita e oral, mas o exame da prova sobre 

divisibilidade parece indicar que o conteúdo exigido não era em um nível de generalização. 

O candidato apresenta de pronto as regras dos critérios de divisibilidade, por exemplo: é 

divisível por 2, todo número terminado em número par; é divisível por 3, todo número cujos 

algarismos somados derem 3 ou múltiplo de 3. Já o mesmo conteúdo é abordado na revista 

a partir da Lei geral de divisibilidade de números onde identificamos que o autor da Lei, 

partiu da generalização para deduzir as regras práticas de determinação dos divisores de 

todos os números apresentados. Constata-se que há uma diferença entre o tratamento 

posto pelo candidato na prova dissertativa e a proposta da revista, pois o candidato limitou-

se a expor as regras descritas acima, considerando os números 2 e 3, ao passo que a 

revista expos estas mesmas regras, provenientes de uma dedução. Tal afirmativa é 

baseada na apresentação posta anteriormente à da publicação das Revistas de Ensino, que 

parecem indicar uma necessidade de generalização. Embora uma inquietação ainda fique: 

como o método intuitivo poderia ser trabalhado nesse processo de generalização?  
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