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Considerações preliminares 

 

 Este texto apresenta resultados parciais das investigações que estão sendo 

realizadas no âmbito de projeto mais amplo, que reúne pesquisadores atentos às 

transformações ocorridas no curso de matemática nas séries finais do antigamente 

denominado “ensino secundário”, a partir da década de 1960. Novos conteúdos e novas 

abordagens para o ensino de matemática no colegial constituem temas de interesse do 

projeto. Em particular, neste trabalho, o foco dirigiu-se para o ensino de determinantes 

em época anterior ao que ficou conhecido como Movimento da Matemática Moderna - 

MMM. Na medida em que se possa compreender como esse conteúdo foi tratado nesse 

período, anterior ao Movimento, cria-se a possibilidade de investigar as transformações 

ocorridas na matemática escolar, com a tentativa de trazer para o ensino elementar, a 

Álgebra Moderna, em tempos do MMM. 

 Será necessário salientar, ainda, que o presente estudo, por razões de limitação 

de espaço, não irá incorporar a discussão do papel dos determinantes na História da 

Matemática e nem, tampouco, discorrer sobre as origens da introdução dos 

determinantes na matemática escolar, temas de outras investigações do projeto. A 

atenção do trabalho está voltada para a presença dos determinantes nas aulas de 

matemática do período 1930-1960, aqui caracterizado como “tempos pré-modernos”.  

 

A matemática escolar do colégio, 1930-1960 

 

Várias pesquisas já foram conduzidas sobre a organização disciplinar do ensino 

de matemática para as séries iniciais1 do curso secundário no Brasil (1º. Ciclo)2. No 

                                                 
1 Dentre muitas delas é possível citar MIORIM (1998), DASSIE (2001), ROCHA (2001), TAVARES 
(2002) e VALENTE (2004).  
2 Utilizando a nomenclatura de modo mais preciso será necessário dizer que a partir do que ficou 
conhecido como Reforma Francisco Campos, o ensino secundário no Brasil estrutura-se em dois ciclos: 
um Curso Fundamental, de cinco anos; um Curso Complementar, de dois anos. Posteriormente, nos anos 
1940, com a chamada Reforma Gustavo Capanema, mantém-se o secundário com sete anos e uma nova 



entanto, do ponto de vista da análise histórica, de como foi organizado esse ensino para 

o segundo nível do curso secundário, pouquíssimos estudos existem3. Coloca-se, assim, 

a necessidade de realizar investigações relativas ao período em que vigiram as duas 

primeiras grandes reformas educacionais brasileiras (1930-1950), verificando como, a 

partir delas, organizou-se o ensino de matemática para as séries finais do secundário. 

 Sabe-se, através dos trabalhos citados anteriormente, que o ensino de 

matemática para o primeiro ciclo do curso secundário no Brasil ganhou o caráter de 

disciplina escolar, a partir das ações do professor Euclides Roxo. Este professor atuou 

junto à comissão organizada pelo ministro Francisco Campos, personagem que primeiro 

ocupa o Ministério da Educação e Saúde Pública, criado pelo governo revolucionário de 

Getúlio Vargas, a partir de 1930. Uma das principais ações do novo ministério tratou da 

elaboração de um currículo nacional de ensino. Roxo, praticamente sozinho, como 

demonstram vários estudos, elaborou uma proposta de fusão das disciplinas Aritmética, 

Álgebra e Geometria, com vistas à constituição de uma única disciplina denominada 

“Matemática”. Aproveitando de experiência anterior, levada no interior do Colégio 

Pedro II, no Rio de Janeiro, onde foi professor e diretor, Roxo fez colocar no texto da 

legislação da primeira reforma nacional do ensino – que passou a ficar conhecida pelo 

nome do ministro - sua escrita sobre conteúdos e métodos de como a nova disciplina 

deveria ser conduzida.  

 Na década de 1930 houve uma onda de reações de professores à proposta 

elaborada por Roxo4, fazendo com que a iniciativa original, posteriormente, sofresse 

modificações substantivas. No entanto, o caráter de uma única disciplina – a 

Matemática, no singular – permanece até os dias de hoje.  

 A organização disciplinar do ensino de matemática para o ginásio revelou um 

processo ocorrido ao longo das décadas de 1930 e 40. Nos anos 1950, através das 

Portarias 966 e 1.054, de 2/10/1951 e 14/12/1951, respectivamente, a disciplina ganhou 

relativa estabilização, com a elaboração de um “Programa Mínimo” de ensino, que viria 

a referenciar toda a produção didática para o ginásio5. Ao final dessa década, no 

                                                                                                                                               
distribuição de seus dois ciclos: o primeiro denominado Ginásio, de quatro anos; o segundo transformado 
em Colégio, com dois ramos (clássico e científico), dado em dois anos letivos. 
3 Dentre esses raros trabalhos cabe citar as dissertações de mestrado de OTONE E SILVA (2006) e 
RIBEIRO (2006). 
4 Sobre o tema leia-se o texto de CARVALHO (2004). 
5 Uma análise da disciplina Matemática no curso ginasial, nos anos 1950, foi realizada por MARQUES 
(2005). 



entanto, uma verdadeira revolução atingiu a matemática escolar, com o advento do que 

ficou conhecido por Movimento da Matemática Moderna.  

 Em se tratando dos anos finais do ensino secundário, no que toca ao que 

poderíamos chamar de “Matemática do Colégio”, ganha importância a análise da 

introdução de novos conteúdos matemáticos, em tempos do MMM. Sabe-se, por 

inúmeros estudos já realizados, que a Teoria dos Conjuntos constituiu verdadeiro ícone 

desse tempo da educação matemática internacional. No entanto, outros conteúdos foram 

introduzidos e novas abordagens ganharam o currículo de matemática, com o tratamento 

conjuntista dos temas matemáticos, no colégio, em seus ramos clássico e científico.  

 A introdução de Matrizes constituiu exemplo do que poderíamos denominar 

novos conteúdos acrescidos à matemática escolar do colégio. A presença desse 

conteúdo parece ter representado uma das principais iniciativas para a escolarização da 

Álgebra Moderna no ensino elementar. Com a sua introdução, uma nova dimensão 

didático-pedagógica, e mesmo epistemológica, foi dada ao papel dos Determinantes. 

Assim, retomando o foco do presente estudo, caberia perguntar: que lugar foi ocupado 

por esse conteúdo no ensino de matemática? Como a chamada “Teoria dos 

Determinantes” esteve presente em tempos pré-modernos? 

 

Determinantes nos livros didáticos de matemática, 1930-1960 

 

 Uma das possibilidades de refletir sobre o ensino de matemática de outros 

tempos escolares liga-se ao estudo dos livros didáticos antigos. Nos últimos anos, na 

Educação Matemática, inúmeras pesquisas têm utilizado esses materiais como fontes de 

estudo. Em particular, boa parte das investigações sobre a trajetória de constituição da 

disciplina Matemática tem, nas obras didáticas, fontes privilegiadas de pesquisa, 

sobretudo a partir de questões teórico-metodológicas colocadas pelo historiador André 

Chervel (1990). Considerando os anos finais do ensino secundário, torna-se 

fundamental, em especial para a década de 1930, tratarmos das obras que foram 

destinadas aos chamados Cursos Complementares6.  

                                                 
6 Os Cursos Complementares foram criados pela Reforma Francisco Campos. Constituíram o 2º. Ciclo do 
Curso Secundário, suas duas séries terminais. Esses cursos deram origem ao que mais tarde passou a ser 
denominado Colégio. Esses dois anos dos Cursos Complementares tiveram uma grande autonomia de 
existência, não representando uma continuidade do ensino ministrado nas séries iniciais do secundário – o 
Curso Fundamental de cinco anos. Este último, único e igual para todos os alunos, ao contrário dos 
Cursos Complementares, múltiplos e com três opções: Curso Pré-Jurídico, Curso Pré-Médico, Curso Pré-



 Materiais raros de serem encontrados, os livros didáticos elaborados para os 

Cursos Complementares tiveram, em sua grande maioria, vida curta. Atenderam o 

período 1937-1942. O marco inicial refere-se à legislação que definiu os programas para 

esses cursos7; o final, a Reforma Gustavo Capanema. Consideremos, então, obras que 

abordaram o tema determinantes.  

Note-se que a elaboração dessas obras voltava-se para o objetivo de facilitar à 

preparação aos exames; textos cuja origem direta remetia às aulas dadas por professores 

nos Cursos Complementares. Representaram materiais organizados quase que na forma 

de apostilas. Praticamente todos esses textos foram publicados em 1938, referenciados 

pelos programas dos Cursos Complementares. São exemplos desses materiais: 

SERRÃO, A. N. Lições de Álgebra Elementar.  RJ: J. R. de Oliveira & C., 1938; 

LIMA, G. Pontos de Matemática – segundo os programas dos Cursos Complementares. 

São Paulo: Sociedade Impressora Paulista Ltda., 1938; CARVALHO, T. M. Lições de 

Matemática – de acordo com o programa do Curso Complementar de Engenharia. Rio 

de Janeiro, 1938. 

 Analisemos, pois, como exemplo, a primeira das obras e o tratamento dado aos 

Determinantes: Lições de Álgebra Elementar de Serrão. 

Alberto Nunes Serrão, professor do Curso Complementar do Colégio Pedro II, 

além de professor do Colégio Universitário da Universidade do Brasil, reuniu na obra 

um texto, como ele próprio mencionou no Prefácio,  “visando guiar os alunos do Curso 

Complementar e os candidatos ao exame de admissão para a Escola Militar no estudo da 

Álgebra” (Serrão, 1938, p. 5). O caráter do texto, breve, próprio para cursos 

preparatórios, era revelado no mesmo Prefácio com os dizeres do autor de que procurou 

“sintetizar o assunto, evitando a exposição detalhada de processos, os quais são muitas 

vezes deixados à cargo do próprio leitor, sobretudo quando oferecem analogias com 

casos anteriormente desenvolvidos” (Serrão, 1938, p. 5).  

 O texto de Serrão, em suas Lições de Álgebra Elementar reuniu conteúdos, 

seqüenciados em capítulos como: Equações, Análise Combinatória, Binômio de 

                                                                                                                                               
Politécnico. Além de múltiplos, esses cursos funcionaram como preparatórios ao ensino superior e foram 
ministrados, em grande parte, em anexos das faculdades a que eram destinados.  
 
7 Iniciado o Curso Fundamental, a partir de 1931, somente em 1936 se fez necessária definição dos 
programas dos Cursos Complementares, o que ocorreu com a assinatura de portaria do Ministro Gustavo 
Capanema em 17 de março de 1936 (BICUDO, J. C., 1949, p. 225).  
 



Newton, Teoria dos Limites, Séries, Função Exponencial, Logaritmos, Determinantes e 

Sistemas Lineares.  Desse modo, o assunto Determinantes compunha o penúltimo deles. 

 O autor apresentou os determinantes a partir do exemplo de um sistema de duas 

equações a duas incógnitas e de outro, de três equações a três incógnitas. Mostrou que, 

no primeiro caso,  

se eliminarmos “x” e “y” entre as duas equações tirando o valor de uma das 
incógnitas em uma das equações e substituindo na outra o resultado será: 
a1b2-b1a2=0 (1). Analogamente, o resultado da eliminação de x, y, z entre 
as equações (do sistema de três equações a três incógnitas) (...) resolvendo 
duas das equações e substituindo os valores achados na terceira, é:  
a1b2c3-a1b3c2+a2b3c1-a2b1c3+a3b1c2-a3b2c1=0 (2) 

 

 Em seguida, considerou: “as expressões do tipo (1) e (2) denominam-se 

determinantes e são representados respectivamente por:  

 |a1 b1|  |a1  b2  c1| 
 |a2 b2|  |a2 b2 c2| 
    |a3 b3 c3|” 

 

 Após esse tratamento inicial do tema, o autor abordou as propriedades dos 

determinantes, finalizando o capítulo com exercícios. Em boa medida, os exercícios 

envolviam o cálculo de determinantes de ordem 2, 3 e 4. Segue-se, com o capítulo dos 

Determinantes, a parte final da obra, destinada aos sistemas de equações lineares. Nele 

foram apresentados o Teorema de Cramer e o Teorema de Rouché. Por fim, exercícios 

de resolução de sistemas lineares por meio de determinantes. 

 O fato de os livros didáticos elaborados para o Curso Complementar visarem o 

acesso ao ensino superior, e representarem quase que uma transcrição das aulas dos 

professores que ministravam esses cursos, permite uma análise desse material em 

termos da dinâmica de ensino utilizada naqueles tempos. No caso dos determinantes, 

como se viu pelo exemplo, o texto é absolutamente sintético, constituindo preâmbulo 

para a apresentação de exercícios que poderão estar presentes nos exames. Longe está o 

tratamento mais teórico, mais detalhado, como bem ressaltou no Prefácio, o exemplo da 

obra de Serrão.  

 Na década de 1940 ocorreu o que ficou conhecido como Reforma Gustavo 

Capanema, a segunda grande reforma educacional do país. O período foi marcado pela 

reorganização da seriação escolar. A Reforma (Lei Orgânica do Ensino Secundário) 

instituiu a criação do colégio. O segundo ciclo do curso secundário passou a não mais se 



caracterizar como preparação específica para o ensino superior, nas três fileiras 

existentes, atreladas diretamente às faculdades, e sendo cursos anexos a elas. Na 

intenção legislativa pode-se ler: 

 

Quanto aos dois cursos do segundo ciclo, o clássico e o científico, é de notar 
que não constituem dois rumos diferentes da vida escolar, não são cursos 
especializados, cada qual com uma finalidade adequada a determinado setor 
dos estudos superiores. A diferença que há entre eles é que, no primeiro, a 
formação intelectual dos alunos é marcada por um acentuado estudo das 
letras antigas, ao passo que, no segundo, a maior acentuação cultural é 
proveniente do estudo das ciências. Entretanto, a conclusão tanto de um 
como de outro dará direito ao ingresso em qualquer modalidade de curso do 
ensino superior (Exposição de Motivos) (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 
SAÚDE, 1952, p. 24). 

 

 E, ainda, a existência dos cursos clássico e científico, como ramos terminais do 

ensino secundário, definiu a própria natureza da instituição escolar, conforme rege o 

Capítulo III dessa Lei Orgânica do Ensino Secundário em seu artigo 5º.: 

 

Art. 5º. – Haverá dois tipos de estabelecimentos de ensino secundário: o 
ginásio e o colégio. § 1º. – Ginásio será o estabelecimento de ensino 
secundário destinado a ministrar o curso de primeiro ciclo.  § 2º. – Colégio 
será o estabelecimento de ensino secundário destinado a dar, além do curso 
próprio de ginásio, os dois cursos de segundo ciclo. (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E SAÚDE, 1952, p. 29). 

 
 

A legislação, ainda, através da Portaria Ministerial no. 177, de 16 de março de 

1943, fixou os programas de matemática dos cursos clássico e científico. Na 

programação os temas matemáticos outrora presentes nos Cursos Complementares 

sofreu alteração substantiva. Ocorreu um processo de agrupamento, seriação e criação 

de “unidades didáticas” interligadas, dentro dos ramos matemáticos da Aritmética, da 

Álgebra e da Geometria. Temas de maior aprofundamento de álgebra foram retirados, 

assim como o Cálculo Vetorial, considerado como matéria do ensino superior; apenas 

permanecendo a idéia de vetor no início da “Trigonometria”.  

A presença do conteúdo determinantes, na reorganização e seriação dos anos 

terminais do secundário, ocorreu sob o ramo maior “Álgebra”. Assim, para a segunda 

série, dos cursos clássico e científico, os conteúdos matemáticos ficaram estruturados 

em três grandes ramos: “Álgebra”, “Geometria” e “Trigonometria”. Cada um deles, com 

suas “unidades didáticas”. “Teoria dos Determinantes” passou a ser uma das quatro 

unidades didáticas da Álgebra. 



A reorganização do sistema de ensino, a partir da Reforma, justificou a 

publicação de uma nova leva de livros didáticos de matemática para os anos terminais 

do curso secundário, consoante com as diretrizes oficiais. Destaque-se a presença, como 

autores, de professores do ensino secundário. Eles substituíram os professores 

universitários e seus textos elaborados para os cursos preparatórios dados nos anexos às 

faculdades (Cursos Complementares). Nomes já consagrados na produção didática para 

o ginásio, na década de 1930, escreveram compêndios, nesse tempo, para o colégio. 

Euclides Roxo e Algacyr Munhoz Maeder foram exemplos desses autores. Também 

surgiram outros nomes, nos anos 1940, que se tornaram verdadeiros best-sellers. Esse 

foi o caso de Ary Quintella (Thiengo, 2001). Note-se, ainda, a permanência de alguns 

autores de obras dos antigos Cursos Complementares como Roberto Peixoto, Thales 

Mello Carvalho dentre outros.  

Relativamente aos livros didáticos que tiveram maior sucesso, devido às suas 

inúmeras edições, é possível destacar, primeiramente, a coleção “Matemática – 2º. Ciclo 

– Cursos Clássico e Científico”, que ficou conhecida nos meios educacionais de época 

como “a coleção dos quatro autores”. Em três volumes, um para cada série, reunia para 

sua escrita, os professores Euclides Roxo e Haroldo Lisboa da Cunha, do Colégio Pedro 

II; Roberto Peixoto e Cesar Dacorso Netto, do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. 

A coleção teve vida longa, atravessou a década de 40, tendo impressões readaptadas até 

o início dos anos 1960, em mais de uma dezena de edições. Editada pela casa Francisco 

Alves, a coleção constituiu herança dos tempos em que o Colégio Pedro II, modelo para 

ensino secundário brasileiro, referenciava toda a produção didática para o ensino 

secundário brasileiro. Destaque-se a presença do professor Euclides Roxo, responsável 

pela organização da matemática escolar desde os anos 1930.  

Para efeitos de análise da presença do tema Determinantes, será essa a referência 

didática que iremos considerar. 

Com primeira edição publicada em 1944, o volume destinado à segunda série do 

segundo ciclo do ensino secundário (cursos clássico e científico), reservou 67 páginas 

de suas 450, à Teoria dos Determinantes. Já ao início desse conteúdo matemático, ficou 

definido determinante: 

 

Chama-se determinante dos n² elementos ou determinante de ordem n à soma 
algébrica dos produtos obtidos permutando-se, de todos os modos possíveis, 
os índices superiores do termo principal, fixados os índices inferiores, e 
admitindo-se como positivas as permutações pares, e como negativas as 
ímpares (Roxo et. al. 1944, p. 118). 



 

A partir da definição virão os exemplos, posteriormente, a Regra de Sarrus, as 

propriedades dos determinantes, o complemento algébrico, o Teorema de Laplace, o 

modo de desenvolver o cálculo de determinantes segundo uma linha ou coluna, o 

abaixamento e elevação da ordem de um determinante, a Regra de Chió, o produto de 

determinantes, determinantes especiais e muitos exemplos de aplicação das 

propriedades e teoremas para o cálculo literal e numérico de determinantes de ordem 2, 

3, 4 e 5. Por fim, aplicações aos sistemas lineares e regras de Cramer e Teorema de 

Rouché. Exemplos de cálculos e mais cálculos de determinantes se sucedem. Há 

exercícios os mais variados para uso das propriedades dos determinantes de modo a 

fazer o aluno procurar caminhos os mais curtos para encontrar as respostas. Nessa 

sucessão didática, artifícios de toda ordem foram acionados para justificar o cálculo dos 

determinantes. Veja-se, por exemplo, o caso abaixo: 

 

“Sabendo-se que os números 121, 143 e 165 são divisíveis por 11, provar 

que o determinante: 

|1  2 1| 
|1  4 3| 
|1  6 5| 
 

Também é divisível por 11”. 

 

Em seguida, os autores, descrevem a solução: 

 

“Multiplicando-se os elementos da primeira coluna por 100, os da segunda 

por 10 e somando os resultados aos elementos da terceira coluna, vem: 

|1 2 121| 
|1 4 143| 
|1 6 165| 
 

Como os elementos são todos inteiros, e os da última coluna divisíveis por 

11, o determinante também é múltiplo de 11” 

 

 Ao que tudo indica, do ponto de vista das intenções didáticas colocadas nos 

textos do período 1930-1960, para o tema Deteminantes não houve grandes alterações. 

Num primeiro momento, de modo abreviado, como convinha à preparação aos exames, 



o assunto foi tratado por uma definição, exemplos, cálculos e mais cálculos de 

determinantes e uso das propriedades para solucionar sistemas lineares. Vinda a 

seriação, com a criação do colégio em seus ramos clássico e científico, a seqüência 

didática vista nos Cursos Complementares parece não ter sido alterada. As diferenças 

prenderam-se ao elenco de demonstrações dos teoremas e no alargamento do uso de 

casos particulares que envolviam as propriedades dos determinantes. De todo modo, há 

indícios fortes de que esse tema exigiu dos alunos um processo trabalhoso de cálculos, 

aliado ao uso de artifícios e técnicas para aplicação das propriedades e teoremas de 

modo a abreviar as contas que deveriam ser feitas. Destaque-se, também, que a 

seqüência programada para o ensino dos determinantes levava em conta o prévio 

conhecimento de Análise Combinatória, dado que o primeiro expediente para conceituar 

determinante envolvia permutações.    

 Por obra do acaso, de encontro feliz, como muitas vezes ocorre ao pesquisador 

que está em busca de fontes, foi-nos possível obter cadernos de alunos utilizados no 

período abordado por esse estudo. Material raro de ser encontrado, eles - os cadernos - 

poderão revelar, talvez, ainda de modo mais próximo que os livros, o cotidiano escolar e 

o processo de ensino-aprendizagem dos determinantes, daquele tempo escolar. 

 

Cadernos de alunos e o cálculo de determinantes 

 

 A análise que segue levou em consideração dois cadernos: um dos anos 1930, 

outro da década seguinte8. Escritos em toda a sua extensão com caneta tinteiro, os 

cadernos compõem amostra relativa ao Curso Complementar e ao Curso Científico. 

Apresentam diferenças de apresentação estética e organização, em decorrência de terem 

sido escritos com finalidades distintas. O primeiro conjunto de cadernos, para o Curso 

Complementar, constituiu um texto corrigido pelo professor, servindo como se fosse um 

documento para prévia publicação, do curso dado pelo mestre e espelhado nas páginas 

do material. Por vezes, algumas páginas mostram a intervenção do professor nos 

                                                 
8 Um dos documentos para o estudo, composto de dois cadernos, pertenceu ao aluno Carlos Arthur Cabral 
de Menezes, elaborado nas aulas do professor Francisco Alcântara Gomes, no ano de 1937, do Curso 
Complementar anexo à Faculdade Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro. O material vem com os 
seguintes dizeres, escritos em meia página, intercalada no início do caderno: “Estes cadernos contêm as 
minhas aulas de matemática no Curso Complementar da Faculdade Nacional de Medicina e me foram 
oferecidos pelo aluno no. 495, para serem publicados depois de devidamente corrigidos – Francisco 
Alcântara Gomes”. O outro documento, também constituído de dois cadernos, foi elaborado pelo aluno 
Sillas Bravo Nogueira, para o 2º. Ano Científico, em 1948, da atual Escola Estadual “Cardoso de 
Almeida”, na cidade de Botucatu, SP.  



escritos realizados pelo aluno. O segundo conjunto de cadernos, elaborado no Curso 

Científico, deixa a entender que não foi objeto de avaliação escolar, sem apresentar 

vistos do professor, mostrando a produção do aluno para seu próprio estudo da matéria. 

Assim, diferentemente do primeiro conjunto de cadernos, há páginas de rascunho, 

rabiscos e elementos estranhos à matemática escolar.  

Comecemos, então, a análise desses materiais escolares pelo caderno de lições 

do 1º. Ano do Curso Complementar, elaborado em 1937. O texto retratou, ao que tudo 

indica, de modo muito fiel, as lições professadas e que foram motivo de reelaboração 

pelo aluno, apresentadas ao professor para avaliação. Via de regra, o texto seguiu a 

seqüência de apresentação de um exemplo numérico, para depois mostrar uma 

generalização, com exercícios ao final. O número de exercícios e exemplos é 

relativamente pequeno, mas envolviam muitos cálculos. O ponto de partida para a aula 

inicial de determinantes foi a proposta de resolução literal de um sistema de duas 

equações a duas incógnitas. A partir da solução, foi apresentada a idéia de determinante 

como sendo “a expressão obtida pelo agrupamento conveniente de quantidades”. Dessa 

idéia inicial partiu-se para a discussão da forma de agrupar os termos considerando-se a 

ordem direta e inversa. Assim, a1b2 encontra-se em forma direta; a2b1 apresenta 

inversão. Segue o texto com a convenção de sinais para os termos: “as permutações que 

têm um número par de inversões são chamadas permutações de 1ª. Classe, permutações 

pares ou permutações positivas; e as permutações que têm um número ímpar de 

inversões são chamadas permutações ímpares, de 2ª. classe ou negativas”. A partir 

dessas linhas iniciais, escritas na lição, continuou-se com o primeiro exercício dentro do 

assunto determinantes: “dar o sinal das seguintes permutações: a1b2c3 (0 inversões, 

par, positiva); a3b1c2 (2 inversões, positiva); a3b2c1 (3 inversões, ímpar, negativa). 

 Depois dessas considerações, e apresentação de permutações sob a forma de um 

quadro, foi apresentada uma nova enunciação da idéia de determinante: “o 

desenvolvimento de um determinante é a soma algébrica de todas as permutações que 

podemos obter, tomando um elemento de cada linha e de cada coluna, e dando-lhes os 

sinais de acordo com o número de inversões”. A escrita do caderno continuou com 

teoremas e propriedades a serem aplicados aos exercícios numéricos de cálculo de 

determinantes. De um total de 170 páginas, 30 delas no caderno foram reservadas às 

lições sobre determinantes. Nota-se que o material pouco apresentou demonstrações ou 

solicitação delas como exercícios. As lições centraram-se nos elementos que 

subsidiavam exercícios para encontrar o valor numérico de um dado determinante. É 



possível dizer que as lições, em suas seqüências didáticas, aproximavam-se muito da 

obra de Alberto Nunes Serrão, que foi analisada anteriormente.  

 A leitura do segundo caderno mostrou algo diferente. Elaborado em 1948, o 

material fez parte do curso científico, indicando que o tema determinantes foi ensinado 

na segunda série. Para introdução dos determinantes, na primeira lição, o aluno 

escreveu, desenvolvendo brevemente, o assunto “classe de uma permutação”. Ao lado 

do título desse assunto, o lembrete “ver livro”, indicando a necessidade de aprofundar 

mais o estudo para além do que estava contido na lição colocada no caderno. O texto 

iniciou com a frase “com ‘n’ elementos distintos podemos fazer n! permutações”. 

Seguiu-se a caracterização de inversões e permutações par e ímpar. Em seguida foi 

caracterizado o “produto deduzido” para depois ser caracterizada idéia de determinante: 

“chamamos determinante de uma matriz quadrada de ordem n a soma algébrica de todos 

os termos deduzidos distintos desta matriz”. A lição continuou com as propriedades dos 

determinantes e teoremas longamente demonstrados. Foi apresentado o conceito de 

complemento algébrico, demonstrou-se o Teorema de Laplace e, a seguir, o caderno 

apresenta um grande número de exercícios envolvendo o cálculo numérico de 

determinantes de ordem 4. Logo surgiu o Teorema de Cauchy, sua demonstração e 

propriedades decorrentes. Regra de Chió, de Cramer e Teorema de Rouché e, 

novamente, o cálculo de determinantes na resolução de sistemas lineares. 

 Diferentemente do primeiro caderno, este último indica as lições de um ensino 

seriado, um curso não abreviado pelas necessidades de exames, o desenvolvimento de 

toda a Teoria dos Determinantes e sua aplicação aos sistemas lineares. Muitas 

demonstrações, cálculos literais e numéricos compuseram o quadro dos exercícios 

propostos e resolvidos pelo aluno. A análise desse segundo material também permite 

fazer um paralelo com livros didáticos de matemática: o caderno mostrou um tratamento 

similar àquele dado aos determinantes na obra dos quatro autores (Roxo et. al. 1944).  

 

Considerações finais 

 

 A análise dos livros didáticos do período 1930-1960 e o confronto dessa análise 

com os cadernos de alunos mostraram o paralelismo da produção didática com aquela 

revelada no cotidiano escolar na elaboração das lições. De fato, não há cópia, identidade 

entre essas produções - livro e caderno - mas, do ponto de vista da organização e 

seqüência dos ensinos há uma grande similaridade entre elas. A chamada Teoria dos 



Determinantes ensinada por essa época sofreu modificações de abordagem na passagem 

dos Cursos Complementares para o colégio em seus ramos clássico e científico. Essas 

mudanças podem ser explicadas pela natureza dos cursos onde os determinantes 

constituíram parte do conteúdo matemática a ser ensinado. Na década de 1930 esse 

conteúdo foi ministrado de forma um tanto aligeirada para servir aos exames, face ao 

tempo exíguo disponível para o trato com tantos outros conteúdos matemáticos 

necessários para ingresso no ensino superior. Já com o ensino seriado e organizado das 

séries finais do secundário, normalizado através da Reforma Capanema, os 

determinantes foram tratados como uma Teoria, com o rol de seus teoremas e 

demonstrações, generalizações, propriedades e aplicações. De toda forma o ensino desse 

conteúdo matemático exigiu o conhecimento de técnicas de cálculo, de artifícios para 

sua simplificação, de deduções e aplicações de teoremas um tanto trabalhosos para os 

estudantes, como se pode verificar nas longas páginas destinadas ao assunto lidas nos 

cadernos. 

 Em 1955, internacionalmente, os Determinantes começavam a ser objeto de 

discussão, no que tocava ao modo de serem ensinados no curso secundário. Nesse ano 

foi publicada a obra “L´enseignement des mathématiques”, escrita com a colaboração 

de vários autores. O texto circulou por inúmeros países e chegou ao Brasil como um dos 

primeiros estudos que discutiam as bases para o que viria a se transformar no 

Movimento da Matemática Moderna9. Um dos autores da obra é André Lichnerowicz, 

que escreveu o capítulo IV intitulado “Introduction de l´esprit de l´algèbre moderne 

dans l´algèbre et la géométrie élémentaires”. Nele, Lichnerowicz descreveu a 

experiência de ter feito, e sido utilizada num concurso, uma exposição “relativamente 

moderna da velha teoria dos determinantes”. Para ele, foi interessante o júri daquele 

concurso ter reconhecido que estavam presentes os mesmo clássicos teoremas dos 

determinantes, mas numa ordem mais natural do que era feito habitualmente 

(Lichnerowicz, p. 65).  

 Não demorou a tardar, e esse assunto mencionado por Lichnerowicz foi objeto 

de proposta pelo professor brasileiro Leônidas Hegenberg10. Nas páginas da Revista 

                                                 
9 De acordo com Búrigo (1989) a obra teve repercussão internacional e foi divulgada no Brasil no II 
Congresso Nacional de Ensino da Matemática, em 1957. 
10 Leônidas Hegenberg foi professor de matemática no ITA – Instituto Tecnológico da Aeronáutica,  em 
São José dos Campos nos anos 1950; na década de 60 foi para os Estados Unidos  trazendo de volta ao 
Brasil iniciativas importantes no campo da Filosofia das Ciências; traduziu clássicos da área, difundiu o 
pensamento de Karl Popper no Brasil e escreveu livros para o ensino superior de matemática e livros de 
lógica, dentre outras produções.  



“Escola Secundária” esse professor escreveu, em 1960, o artigo “Sistemas de equações 

lineares”. Para ele, o tema vinha sendo “tratado de modo pouco atualizado”:  

De fato, os teoremas de Rouché e de Cauchy envolvem minúcias 
desagradáveis para o estudante que as vê pela primeira vez e que nem sempre 
são assimiladas com proveito. No que segue,  tentamos sugerir nova maneira 
de abordar a delicada questão. Insistiremos no emprego das matrizes. Isso 
pode parecer, à primeira vista, algo excessivo, algo acima da compreensão do 
jovem colegial. Não concordamos com essa opinião e, ao contraio, 
defendemos a tese de que alguns comentários a respeito de matrizes são não 
apenas oportunos no nível secundário como ainda necessários já porque 
preparam terreno para a modernização do currículo, já porque simplificam 
sobremaneira o tratamento hoje comum dos sistemas (Hegenberg, 1960, p. 
78). 

 
 Dessas observações pioneiras no Brasil de Hegenberg, passemos aos tempos 

atuais. Uma rápida vista de olhos nos textos didáticos que circulam no Ensino Médio 

hoje mostra modificações substantivas no modo de tratar os determinantes, face ao que 

se discutiu anteriormente. Abordagem, utilização e redefinição desse conteúdo no 

currículo de matemática são aspectos que saltam aos olhos. A organização didática do 

tema, por exemplo, não mais é dependente do ensino prévio da Análise Combinatória. 

Que transformações levaram a isso? Como a introdução das matrizes redefiniu o papel 

dos determinantes no ensino da matemática escolar? Este é um novo capítulo, da mesma 

história... 
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