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Este estudo analisa os movimentos da constituição da Universidade na Europa e no 
Brasil; a criação do primeiro curso de Matemática no Brasil; a constituição dos 
conteúdos que compõem a ementa da disciplina de Álgebra Linear e, por fim, as suas 
ementas atuais nos cursos presenciais de Licenciatura em Matemática das 
Universidades Federais Brasileiras. O objetivo dessa análise é o de responder à 
seguinte questão de pesquisa: como se deu a constituição dos conteúdos que 
compõem a ementa da disciplina de Álgebra Linear nos cursos de Licenciatura em 
Matemática das Universidades Federais Brasileiras? Para atingir o objetivo, utilizou-
se como metodologia o estudo bibliográfico e documental, mormente de obras 
clássicas, livros de história, anuários, legislação e ementas. O referencial teórico é 
pautado nos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, que se constitui científica, mas 
também política (MOURA, 2017; VYGOTSKI, 1995; CEDRO, 2008; OLIVEIRA, 2002; 
ZANELLA, 2007), mediante o estudo do movimento lógico-histórico – apregoado por 
Kopnin, 1978; Sousa, Panossian, Cedro, 2014; Sousa, 2004; Fazenda, 2000 – de 
constituição da disciplina de Álgebra Linear (PIRES, 2006; DORIER, 2000, SILVA, 
2003; MOORE, 1995). Fez-se necessário compreender o que motivou a sua inserção 
no contexto universitário e qual a sua contribuição para a formação do professor de 
Matemática, com base em Bastos (1980; 2006), Boyer (1974), Cavalari (2012), 
Celestino (2000), Garding (1981), Kopnin (1978), Caraça (1959), Ríbnikov (1987), 
Tubino (1984), Kleiner (2007), entre outros. Foram analisadas 55 Universidades 
Federais Brasileiras que oferecem o curso presencial de Licenciatura em Matemática. 
Estabeleceram-se como categorias de análise os conteúdos das ementas, a carga 
horária e a referência bibliográfica básica da disciplina obrigatória de Álgebra Linear 
oferecida nestas instituições. Como principais conclusões, observou-se que a 
disciplina de Álgebra Linear começou a ser desenvolvida e ensinada nas 
Universidades para resolver problemas práticos de diversos intelectuais das 
engenharias e ciências correlatas, e que o repasse de seus conteúdos de forma 
desvinculada pode contribuir para as dificuldades do processo de ensino e 
aprendizagem presentes nessa disciplina. 
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