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RESUMO 

 

O objetivo principal desta pesquisa é propor atividades para o ensino dos conceitos de 

Integral, Derivada e Limite utilizando a História da Matemática como recurso pedagógico. 

Entendemos que o conhecimento histórico desses conceitos para um licenciando em 

Matemática pode facilitar a aprendizagem do componente curricular Cálculo Diferencial e 

Integral de uma variável. Dessa forma, baseados na pesquisa bibliográfica e exploratória, 

fizemos um estudo acerca do desenvolvimento histórico do Cálculo e de alguns problemas 

enfrentados atualmente no ensino e aprendizagem do componente curricular Cálculo 

Diferencial e Integral de uma variável. As três atividades propostas foram apresentadas a 

quatro professores que lecionam ou lecionaram o componente curricular Cálculo Diferencial e 

Integral de uma variável no curso de Licenciatura em Matemática da UFPB – Campus 

IV/Litoral Norte para serem avaliadas. A coleta de dados acerca dos professores se deu por 

meio de dois questionários. Com o Questionário Diagnóstico, procuramos saber se tiveram 

contato com a História da Matemática durante sua formação e suas análises sobre o ensino de 

Cálculo de uma variável por meio desse recurso pedagógico. Com o Questionário Avaliativo, 

verificamos as opiniões dos professores acerca da viabilidade de aplicação das atividades em 

sala de aula. Os resultados obtidos neste trabalho nos mostram que as atividades que 

propomos são promissoras, além disso, identificamos que há algumas limitações e ideias 

distorcidas sobre o uso da História no ensino de Cálculo de uma variável. 

 

Palavras-chaves: Atividades Históricas Investigativas; Conceito de Integral, Derivada e 

Limite; Ensino e Aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to propose activities for the teaching the concepts of 

Integral, Derivative and Limit using the history of mathematics as a pedagogical resource. We 

believe that the historical knowledge of those concepts to a student of mathematics can 

facilitate the learning of the Calculus Integral and Differential of one variable. Thus, based on 

the bibliographic research and exploratory, we did a study about the historical development of 

the calculus and of some problems currently faced in teaching and learning of the Differential 

and Integral Calculus of one variable. The three proposed activities were submitted to some 

teachers that teach or taught Differential and Integral Calculus of one variable in the course of 

Degree in Mathematics at UFPB – Campus IV / North Coast to be evaluated. The collects of 

opinions of teachers happened through two questionnaires. With the Diagnostic 

Questionnaire, we seek know if have had contact with the history of mathematics during their 

formation and their analysis about the teaching of Calculus of one variable through this 

pedagogical resource. With the Evaluative Questionnaire, we checked the teachers’ opinions 

about the viability of application of the activities in the classroom. The results obtained in this 

work show us that the activities that we propose are promising, moreover, we identified that 

there are some limitations and distorted ideas about the use of history in the teaching of 

Calculus of one variable. 

 

Keywords: Historical Investigative Activities; Concept of Integral, Derivative and Limit; 

Teaching and Learning 
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INTRODUÇÃO 

 

 A História do Cálculo, além de fornecer nomes de personalidades, datas e fatos, 

também pode ser concebida como uma importante fonte de inspiração criativa, reflexiva e 

crítica para o ensino e aprendizagem dos conceitos de Integral, Derivada e Limite. Ao estudar 

o desenvolvimento histórico desses conteúdos, verificamos diversos problemas e contextos 

aos quais estão associados, além do que os matemáticos em cada época faziam para 

solucionar tais problemas. Isso nos motivou a formular este trabalho cujo objetivo consiste em 

retomar problemas sobre os quais os matemáticos se debruçaram no passado e propô-los por 

meio de atividades matemáticas históricas investigativas que instiguem e motivem os 

estudantes a refletir, a analisar criticamente e a compreender como se deu o desenvolvimento 

conceitual dos conteúdos Cálculo Integral, Cálculo Diferencial e Limite. 

 Na maioria das vezes, o ensino e aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral de 

uma variável são tidos de maneira ortodoxa, isto é, conforme os princípios tradicionais de 

primeiro apresentar a definição do assunto a ser estudado, seguido de alguns exemplos onde o 

aluno de graduação terá como base para resolver outros problemas semelhantes. Neste 

trabalho, procuramos apresentar e discutir procedimentos diferenciados daqueles que possuem 

certa hegemonia no ensino de Cálculo Diferencial e Integral de uma variável, em particular, 

no ensino dos conceitos de Integral, Derivada e Limite.  

Por termos optado em propor uma sequência de atividades apoiadas em fundamentos 

históricos para o ensino e aprendizagem dos conceitos de Integral, Derivada e Limite, 

consideramos importante realizarmos, inicialmente, um breve levantamento da situação em 

que se encontra atualmente o ensino e aprendizagem do componente curricular Cálculo 

Diferencial e Integral de uma variável, tendo como fonte os trabalhos realizados por 

pesquisadores como: Barufi (1999), Brolezzi (2004), Nasser (2009), Reis (2001), Rezende 

(2003), Silva e Silva Neto (1994), Brolezzi e Barufi (2007) e Ávila (2002). E um 

levantamento acerca do desenvolvimento histórico do Cálculo em trabalhos de autores como 

Boyer (1992), Boyer (1974), Contador (2008), Eves (2011). Algumas dessas informações 

estão presentes no primeiro capítulo deste trabalho, compondo assim, nossa justificativa de 

pesquisa. Ainda nesse primeiro capítulo, apresentamos a trajetória de duas vertentes utilizadas 

atualmente por autores e professores no ensino de Cálculo Diferencial e Integral de uma 

variável: a que respeita a sequência natural (gênesis das ideias) em que o Cálculo foi 

construído, e a estabelecida no Cálculo organizado e sistematizado numa perspectiva lógico-
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formal. Além disso, também apresentamos o objetivo geral, os objetivos específicos e a 

metodologia de pesquisa utilizada para realização desse trabalho. 

 No segundo capítulo, que trata dos pressupostos teóricos, apresentamos um estudo da 

história do desenvolvimento do Cálculo Diferencial e Integral desde os primeiros registros 

encontrados no período da antiguidade até o século XVII, quando foi estabelecido como um 

novo conhecimento matemático. Em seguida, fazemos algumas considerações sobre a 

importância da História da Matemática e o seu uso pedagógico em sala de aula, destacando 

sua utilização através de atividades investigativas.  

No terceiro e último capítulo, fazemos uma análise dos questionários respondidos por 

quatro professores acerca de suas práticas pedagógicas, dificuldades enfrentadas no ensino de 

Cálculo de uma variável e de suas análises diante da nossa proposta de abordagem dos 

conceitos de Integral, Derivada e Limite por meio de atividades históricas investigativas. A 

análise deu-se a partir da análise de conteúdo (MORAES, 1999).  

Concluímos nossa pesquisa abordando algumas potencialidades e necessidades da 

História da Matemática tanto para o ensino de Cálculo Diferencial e Integral de uma variável 

quanto para formação do licenciando em Matemática. Além disso, discutimos sobre uma das 

principais dificuldades de implementação da História no ensino de Cálculo de uma variável e 

sobre as limitações das atividades que propomos. 
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1.1. Apresentação do tema  

 

O componente curricular Cálculo Diferencial e Integral de uma variável, ou 

simplesmente, Cálculo de uma variável, permeia o currículo de vários cursos de nível 

superior. Dentre eles, destacamos os cursos de Engenharia em suas diversas modalidades, os 

cursos de Matemática, Física, Química, Ciências Econômicas, Administração, Contabilidade, 

Arquitetura, Geociências e Biociências.  

Mas a presença do Cálculo de uma variável nestes cursos não é o único fator em 

comum. Outro fator comum a esses cursos são os lamentáveis baixos índices de aprovação 

referentes a este componente curricular. Isto vem chamando a atenção de vários professores e 

pesquisadores a respeito dos motivos que levam a estes baixos índices. 

Refletindo sobre esses motivos, percebemos que há, por parte de muitos professores 

do Ensino Superior, algumas expectativas que em geral não são correspondidas acerca dos 

conhecimentos prévios que os estudantes deveriam ter para a compreensão dos conteúdos 

estudados no Cálculo de uma variável e o bom desempenho acadêmico dos estudantes nesse 

componente curricular. 

A falta de conhecimentos básicos de Matemática é geralmente tida como uma das 

principais causas do mau êxito dos estudantes em Cálculo de uma variável. Talvez mesmo o 

estudante que possua tais conhecimentos, também possa estar sujeito ao fracasso, pois se 

considerarmos este componente curricular sendo apresentado com o caráter de análise, isto é, 

através de definições, exemplos, fórmulas, lemas e teoremas, os conhecimentos prévios pouco 

acrescentam. 

Para a maior parte dos estudantes recém-egressos no Ensino Superior, principalmente 

dos cursos que estão na área denominada Ciências Exatas, o Cálculo Diferencial e Integral de 

uma variável é a primeira experiência Matemática do ensino superior. Tal fato, pelo menos 

para a maioria dos estudantes, vem acompanhado de dificuldades, pois, ocorre uma maior 

exposição do estudante a um pensamento avançado pelo qual, normalmente, ele não está 

familiarizado. 

E, quando há dificuldade em aprendizagem de Matemática no Ensino Superior, 

imediatamente nos surge uma pergunta intrigante: onde reside a dificuldade? Desse 

questionamento, nos surgem outras perguntas que podem se relacionar ao aluno, ou ao 

professor, ou ainda à estrutura curricular. Com relação ao aluno, nos perguntamos: a 

dificuldade reside no processo de aprendizagem dos conteúdos de Matemática? Em relação ao 

professor, nos questionamos: a metodologia de ensino do professor está sendo adequada para 
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a abordagem dos conteúdos? E no que se refere à estrutura curricular, nos indagamos: será 

que o número de conteúdos a serem estudados em um semestre letivo não contribui para uma 

maior dificuldade de aprendizagem dos assuntos?  

No que se refere à aprendizagem de Cálculo, alguns pesquisadores justificam a 

dificuldade dessa aprendizagem como sendo de natureza cognitiva, ou seja, os estudantes não 

aprendem por não terem estruturas cognitivas apropriadas que permitam assimilar a 

complexidade dos conceitos de Cálculo (REZENDE, 2003). Outros afirmam que o problema 

é de natureza didática, ou seja, em encontrar uma forma apropriada para o ensino da disciplina 

de Cálculo. Para Rezende (2003), as dificuldades de aprendizagem são de natureza 

epistemológica do ensino de Cálculo. Ou seja, o problema reside na falta de conhecimento, ou 

omissão das ideias básicas ou problemas construtores do Cálculo no seu ensino. 

É fato indiscutível que a aprendizagem de Cálculo nos cursos superiores, tem deixado 

muito a desejar. Essa realidade é constatada pelos altos índices de reprovação desse 

componente curricular, prejudicando o rendimento dos estudantes e retardando o seu curso 

universitário.  

Tal fato tem se tornado objeto de estudo de alguns pesquisadores. Rezende (2003), 

Reis (2001) e Barufi (1999) estão entre os pesquisadores brasileiros que estudam as causas do 

baixo desempenho dos estudantes de Cálculo. Nesta mesma direção está o grupo de 

pesquisadores de Educação Matemática no Ensino Superior (GT4), da Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática (SBEM), o qual iniciou suas atividades no ano de 2000. Há, na 

verdade, também uma preocupação mundial com o fracasso da aprendizagem em Cálculo, a 

qual deu origem ao movimento conhecido como Calculus reform, na década de 1980 

(REZENDE, 2003, apud NASSER, 2009, p. 43).  

Devido aos problemas do ensino de Cálculo, pode-se identificar um crescente interesse 

no meio acadêmico sobre a questão de seu ensino. A ideia que vem tendo maior peso, 

segundo Brolezzi (2004) é que seria preciso seguir mais a ordem histórica da construção do 

Cálculo, que é, geralmente, inversa à ordem que aparece nos livros didáticos.  

A herança do ensino do Cálculo é uma tradição deixada pelos cursos ofertados por 

Augustin Louis Cauchy (1789 - 1857) e à criação da disciplina Introdução à Análise por Karl 

Theodor Wilhelm Weierstrass (1815 - 1897). A apresentação dos conteúdos segue, em geral, 

uma ordem que poderia ser considerada inversa à história do Cálculo. A ordem que 

frequentemente aparece nos livros textos de Cálculo e que também é exposta nos diversos 

cursos segue, resumidamente, a sequência: 1- Números Reais, 2- Limites, 3- Derivadas, 4- 

Integrais.       
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Mas esta sequência não é a que a história do Cálculo nos revela. Pois, a sequência que 

se aproxima das ideias do Cálculo na história é: 1 - Integrais,  2 - Derivadas, 3 - Limites,   4 - 

Números Reais. 

Pode-se afirmar que o cálculo de áreas pelo método da exaustão
1
 já fazia parte de 

trabalhos realizados por Arquimedes (287 - 212 a.C.), que calculou à área da superfície entre 

um seguimento parabólico e um seguimento de reta interceptando a parábola, por métodos 

idênticos aos da integração que foram estabelecidos quase vinte séculos depois. 

Em trabalhos realizados por René Descartes (1596 - 1650) e Pierre de Fermat (1601 - 

1665) encontram-se problemas resolvidos de Máximos e Mínimos e a determinação da reta 

tangente a uma curva, antes mesmo dos trabalhos de Newton e Leibniz. 

Conforme a história do Cálculo, Cauchy (1789 - 1867) é tido como quem estabeleceu 

a ideia de limite e somente no século XIX, com os trabalhos de Georg Ferdinand Ludwig 

Philipp Cantor (1845 - 1918) e Julius Wihelm Richard Dedekind (1831 - 1916), que a ideia de 

Números Reais ficou estabelecida. 

O matemático Weierstrass (1815 - 1897) reuniu essa gama de conhecimentos 

matemáticos e aplicou os conceitos de Números Reais aos Limites e depois às definições por 

épsilons e deltas dos conceitos fundamentais do Cálculo.  

Podemos dizer que cabe a Weierstrass o título de inversor do Cálculo no ensino, por 

ter partido, inicialmente, com o estudo dos Números Reais. Essa herança ainda é 

preponderante nos livros didáticos atuais e na maioria dos cursos superiores que possuem o 

componente curricular de Cálculo.  

Atualmente, a abordagem utilizada pelos autores e professores pode seguir duas 

vertentes. A que respeita a sequência natural (gênesis das ideias) em que o Cálculo foi 

construído, ou a estabelecida no Cálculo organizado e sistematizado numa perspectiva lógico-

formal. 

A primeira, lógico-histórica, preserva a ideia de como os conceitos foram 

significadamente construídos, ou seja, como respostas a problemas enfrentados pela 

humanidade no decorrer de mais de vinte séculos. Eis aqui tal sequência: 1) Integração através 

de problemas envolvendo área (quadratura); 2) Volume (cubatura), Comprimento de arco 

(retificação); 3) Diferenciação através de problemas de tangente; 4) Valores extremos, 

normais e curvatura; 5) Unificação do Cálculo integral com o diferencial através do teorema 

                                                 
1
 Método pelo qual se aproxima à quantidade desejada pelas somas parciais de uma série ou pelos termos de uma 

sequência. 
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fundamental do cálculo; 6) Equações diferenciais ordinárias; 7) Desenvolvimento de notações 

e símbolos; 8) Conceito de função; 9) O conceito de quantidades infinitamente pequenas; 10) 

Indivisíveis e quantidades divisíveis; 11) O abandono eventual dos infinitésimos e a 

determinação do Conceito de limite como sendo o conceito fundamental do cálculo; 12) 

Números reais.  

A segunda, lógico-formal, atenta para um ensino sistematizado do Cálculo, baseado 

numa sucessão de conceitos, propriedades, técnicas operatórias e inúmeros exercícios e 

aplicações.  A sequência de conteúdos estabelecida para essa abordagem é: 1) Os números 

reais; 2) Funções elementares; 3) Limites; 4) Diferenciação; 5) Estudo detalhado de função de 

uma variável real; 6) Integração; 7) Teorema fundamental do cálculo; 8) Equações 

diferenciais ordinárias. 

Por termos estudado o componente curricular Cálculo Diferencial e Integral de uma 

variável no 1° semestre letivo do ano de 2006 do curso de Licenciatura em Matemática pela 

Universidade Federal da Paraíba – Campus IV e, depois, monitor voluntário no 2° semestre 

letivo do ano de 2007, a abordagem metodológica vivenciada nessas duas experiências foi, 

exclusivamente, a abordagem vista no parágrafo anterior. Isso nos instigou a pesquisar a 

abordagem lógico-histórica dos conceitos de Cálculo, a fim de obtermos significado de tais 

conceitos e compreendê-los através da história do Cálculo. 

Durante nossa vida acadêmica, presenciamos vários colegas afirmarem que não 

entenderam determinado assunto de Cálculo e até se perguntando o porquê de estudar alguns 

conteúdos deste componente curricular e/ou afirmando não conhecerem o que estes 

significavam. Apesar de termos facilidade nas técnicas de cálculo, ou seja, em encontrar 

derivadas integrais e limites, confessamos que também não entendíamos muito bem os 

significados de cada um destes. Na verdade, os conceitos eram brevemente discutidos, ao 

contrário das regras e técnicas de cálculo. A curiosidade de conhecer um pouco mais sobre 

Cálculo nos levou a estudar a sua história e foi então que as respostas para os nossos 

questionamentos e os de alguns colegas apareceram.  

A História do Cálculo não nos pareceu apenas um conjunto de informações que 

indicam o período, a personalidade e sua contribuição para a formulação e desenvolvimento 

do Cálculo, mas sim uma fonte de enorme potencial didático capaz de proporcionar ao próprio 

estudante a construção dos conceitos de Cálculo. Acreditamos que o ensino de Cálculo 

baseado em seus problemas históricos, ou melhor, nos problemas que lhe deram origem 

venham propiciar uma melhor compreensão por parte dos estudantes dos diversos significados 

e interpretações que possuem os conceitos de integral, derivada e limite. 
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Desse modo, fizemos o seguinte questionamento: como promover um ensino e 

aprendizagem dos conceitos fundamentais de Cálculo Diferencial e Integral de uma variável a 

partir da História do Cálculo? Acreditamos que a utilização da História do Cálculo como 

recurso pedagógico é importante para a Educação Matemática do Ensino Superior, pois não 

visa apenas à transmissão de conhecimentos sobre Cálculo Diferencial e Integral de uma 

variável, mas também a uma transposição didática que incorpore significado a estes 

conhecimentos e um aprofundamento do conhecimento matemático, principalmente, do futuro 

professor de Matemática. Além disso, essa é uma oportunidade de vermos a História da 

Matemática com outros olhos, isto é, como ferramenta de constante análise, reflexão, ensino e 

aprendizagem. E mais, de vermos a Matemática associada a quem a produziu e para que foi 

produzida, expondo seus erros e acertos, ou seja, que ela é uma criação da humanidade para 

solucionar seus problemas.  

 

1.2  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral dessa pesquisa é propor atividades históricas investigativas para o 

ensino dos conceitos de Integral, Derivada e Limite, por meio de uma abordagem lógico-

histórica do desenvolvimento do Cálculo Diferencial e Integral, utilizando a História da 

Matemática como um recurso metodológico de ensino, e a análise dessas atividades por parte 

dos professores do Curso de Licenciatura em Matemática. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar um estudo histórico-bibliográfico acerca do desenvolvimento do 

Cálculo Diferencial e Integral; 

 Mapear as opções metodológicas dos professores acerca do ensino dos 

conceitos de Integral, Derivada e Limite; 

 Propor atividades históricas investigativas para o ensino dos conceitos de 

Integral, Derivada e Limite; 

 Verificar a viabilidade e aceitação da proposta, pelos professores, quanto a sua 

aplicação nas aulas de Cálculo Diferencial e Integral de uma variável. 
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1.3 Metodologia 

 

Este estudo possui a característica de uma pesquisa exploratória, pois tem como 

finalidade oferecer maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito 

ou a construir hipóteses (GIL, 2010). Nessa forma de pesquisa a coleta de dados pode ocorrer 

de diversas maneiras, uma delas envolve a abordagem de pessoas que tiveram experiência 

prática com o assunto. Assim, com a colaboração de professores que já ministraram ou 

ministram aulas de Cálculo Diferencial e Integral de uma variável no curso de Licenciatura 

em Matemática da UFPB – Campus IV/Litoral Norte nós verificamos a viabilidade e 

aceitação da nossa proposta didática nas aulas desse componente curricular. 

Como nosso principal objetivo é apresentar uma proposta para o ensino de alguns 

conceitos de Cálculo Diferencial e Integral de uma variável no curso de Licenciatura em 

Matemática, fizemos uma pesquisa bibliográfica direcionada à obtenção dos seguintes 

objetivos: levantar dados históricos sobre os conceitos de Integral, Derivada e Limite; e 

investigar quais os trabalhos que foram desenvolvidos sobre as dificuldades apresentadas no 

ensino e aprendizagem dos conceitos citados anteriormente. Acerca da pesquisa bibliográfica, 

Gil (2010) destaca que: 

 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 

Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como 

livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. Todavia, 

em virtude da disseminação de novos formatos de informação, estas pesquisas 

passaram a incluir outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, bem 

como o material disponibilizado pela internet. (GIL, 2010, p. 29) 

 

 O resultado dessa pesquisa bibliográfica nos forneceu informações relevantes tanto 

acerca de algumas dificuldades apresentadas por professores e estudantes no ensino e 

aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral de uma variável, quanto acerca de algumas 

estratégias de abordagem desse componente curricular. 

Uma das abordagens pedagógicas que nos chamou atenção para o ensino de Cálculo 

de uma variável, especialmente para o ensino dos conceitos de Integral, Derivada e Limite, foi 

a abordagem por meio de atividades históricas investigativas. Nessa opção metodológica, 

recorre-se essencialmente à História do Cálculo para: criar problemas históricos ou recriações 

destes, que forneçam debates sobre as frequentes dúvidas apresentadas pelos estudantes; 

analisar a origem dos conceitos, procedimentos e métodos; e aprofundar o conhecimento de 

aspectos internos ao Cálculo presentes na sua construção histórica. 
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Dessa forma, apresentamos três atividades (Apêndice 2) que trazem, inicialmente, um 

texto onde é abordado um pouco da origem e desenvolvimento dos conceitos de Integral, 

Derivada e Limite como também um pouco desses conteúdos, destacando alguns dos 

principais matemáticos e suas ideias. Em seguida selecionamos as ideias e procedimentos 

utilizados por um desses matemáticos durante a resolução de um problema, que se tornarão 

importantes objetos de análise e debate em sala de aula. Por fim, propomos algumas questões 

que têm o objetivo de provocar no aluno o senso de (re)descoberta do conceito ou conteúdo 

estudado. 

As atividades e dois questionários contendo questões abertas, fechadas e mistas foram 

apresentados a cada um dos professores participantes dessa pesquisa. O primeiro questionário 

trata-se de um Questionário Diagnóstico (Apêndice 1), cujo objetivo está em obtermos uma 

visão geral acerca da formação inicial e pós-graduação de cada professor, e de suas 

concepções sobre o uso da História da Matemática no ensino de alguns conceitos ou assuntos 

de Cálculo Diferencial e Integral de uma variável. Com o segundo questionário, Questionário 

Avaliativo (Apêndice 3), procuramos obter opiniões e sugestões acerca da nossa proposta, a 

fim de verificarmos sua adequação e viabilidade para o ensino dos conceitos de Integral, 

Derivada e Limite. 

No que diz menção aos tipos de questões, Fiorentini & Lorenzato (2006, p. 116) 

afirmam que elas podem ser: 

 

 Fechadas, quando apresentam alternativas para respostas. Nesse caso, o 

pesquisador pressupõe quais são as respostas possíveis que o sujeito irá responder, 

não havendo, portanto, possibilidade de obter alguma resposta fora desse conjunto. 

 Abertas, quando não apresentam alternativas para respostas, podendo o 

pesquisador captar alguma informação não prevista por ele ou pela literatura. 

 Mistas, combinando parte com perguntas fechadas e parte com perguntas 

abertas. 

 

Para realizarmos a análise da matéria-prima que se constitui as informações contidas 

nos questionários, fizemos uso da metodologia de análise de dados qualitativos ou análise de 

conteúdo. 

  

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e 

interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, 

conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a 

reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num 

nível que vai além de uma leitura comum. (MORAES, 1999, p. 2) 
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Portanto, esse tipo de metodologia nos conduziu para uma melhor compreensão, 

interpretação e dedução das opiniões dos professores sobre nossa proposta de ensino dos 

conceitos de Integral, Derivada e Limite. 

 

1.3.1 Sujeitos da pesquisa 

 

Para a realização desta pesquisa, contamos com a colaboração de quatro professores 

que já ministraram ou ministram o componente curricular Cálculo Diferencial e Integral de 

uma variável no curso de Licenciatura em Matemática da UFPB – Campus IV/Litoral Norte. 

Para garantia do sigilo e privacidade dos professores que participaram desta pesquisa, 

utilizaremos os seguintes codinomes para identificá-los: Prof. 1, Prof. 2, Prof. 3 e Prof. 4. 

 

1.3.2 Instrumento de coleta de dados 

 

 Preparamos e entregamos dois questionários aos professores com o intuito de 

levantarmos algumas informações relevantes para nossa pesquisa. Assim, no primeiro 

questionário, Questionário Diagnóstico (Apêndice 1), procuramos obter dados sobre: 

 sua formação (inicial e pós-graduação); 

 seu contato, durante a formação, com a História de alguns assuntos/temas da Matemática; 

 as dificuldades enfrentadas ao ensinar os conteúdos do componente curricular Cálculo 

Diferencial e Integral de uma variável no curso de Licenciatura em Matemática da 

UFPB/Campus IV e  

 as dificuldades apresentadas pelos alunos em entender alguns desses conteúdos. 

No segundo questionário (Questionário Avaliativo) (Apêndice 3), tivemos como 

objetivo obter a análise dos professores acerca das atividades históricas propostas por nós para 

o ensino dos conceitos de Integral, Derivada e Limite, como também a viabilidade da nossa 

proposta didática nas aulas referentes a esses conteúdos. Portanto, neste questionário 

procuramos coletar dados a respeito: 

 do conhecimento dos professores acerca de algumas informações históricas apresentadas 

nas atividades; 

 da possibilidade dessas atividades serem aplicadas aos alunos de Cálculo Diferencial e 

Integral de uma variável; 

 do possível auxílio ao aluno para que compreenda melhor os conceitos de Integral, 

Derivada e Limite; 
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 da possível dificuldade na aprendizagem das técnicas de integração e diferenciação por 

parte dos alunos e 

 dos pontos positivos e negativos da abordagem dos conceitos de Integral, Derivada e 

Limite a partir do uso da História da Matemática que propomos nas atividades.   

 

1.3.3 As atividades históricas 

 

Sobre nossa proposta didática, seguimos a concepção de Mendes (2009) sobre a 

utilização da investigação histórica como modelo teórico de apoio à elaboração de atividades 

didáticas para o ensino de matemática baseado na história e na investigação como fonte de 

geração de conhecimento matemático. Portanto, propomos atividades didáticas para o ensino 

de alguns dos principais conceitos de Cálculo de uma variável: Integral, Derivada e Limite, 

tendo a História do Cálculo como fonte de investigação reflexiva e crítica dos conceitos 

citados anteriormente. 

Dessa forma, baseados em trabalhos realizados acerca do uso da História do Cálculo 

voltado para o ensino dos conceitos de Integral, Derivada e Limite, propomos uma sequência 

de três atividades (Apêndice 2) que promovessem uma melhor compreensão desses conceitos 

pelos estudantes. 

A Atividade 1, intitulada Cálculo Integral: o caso da área sob a curva   , teve 

como objetivos conhecer um pouco da história do Cálculo Integral, partindo desde os 

matemáticos da Grécia antiga até os do século XVII; observar quais eram os seus métodos e 

suas interpretações a respeito do cálculo de integrais e calcular a área sob curvas do tipo    

usando o método utilizado por Fermat. As questões apresentadas nesta atividade conduzem os 

alunos a percorrerem etapas, isto é, as mesmas que Fermat seguiu para calcular a área sob a 

curva   . Na questão 1 os alunos serão orientados a expressar a área dos retângulos 

circunscritos a curva   , conforme está na figura apresentada; na questão 2 eles serão 

orientados a expressar a soma das áreas desses retângulos; na questão 3 eles serão orientados 

a reescrever a soma das áreas dos retângulos como a soma de uma Progressão Geométrica 

Infinita; a questão 4 proporciona um momento de análise e reflexão, pois é nessa ocasião que 

o aluno será exposto a ideia intuitiva do conceito de limite; a questão 5 também expõe o aluno 

a ideia do conceito de limite, mas associada a obtenção da área sob a curva   ; a questão 6 

instiga o aluno a calcular a área sob as curvas    e    utilizando-se do mesmo procedimento 

aplicado para o cálculo da área sob a curva   .   
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Na Atividade 2, denominada Cálculo Diferencial: A noção de derivada, 

apresentamos um pouco da história do Cálculo Diferencial praticada pelos matemáticos dos 

séculos XVI e XVII focando quais eram os seus métodos e suas interpretações a respeito do 

cálculo de derivada. Então, baseando-se no método desenvolvido por Fermat, propomos cinco 

questões que abordam o cálculo de derivadas e a construção de gráficos de funções. Na 

questão 1 é solicitado que o aluno utilize o método de Fermat para determinar a inclinação da 

reta tangente à curva    num ponto qualquer e no ponto x=3; na questão 2 é solicitado que o 

aluno expresse geometricamente a reta tangente à curva    no ponto x=3; na questão 3 é 

solicitado o mesmo que na primeira questão, mas agora com a curva    no ponto x=2; na 

questão 4 é solicitado que o aluno expresse geometricamente a reta tangente à curva    no 

ponto x=2 e na questão 5 o aluno é instigado a descobrir a regra de derivação para curvas do 

tipo    

Por fim, na Atividade 3, chamada O lado intuitivo do conceito de limite, iniciamos 

com um dos problemas mais antigos que faz menção a forma intuitiva do conceito de limite (o 

paradoxo de Aquiles e a tartaruga). Em seguida, abordamos uma passagem presente no 

método utilizado por Barrow para determinar a inclinação de uma reta tangente a uma curva 

polinomial. Esse método teve o propósito de ilustrar a ideia de limite a partir do 

comportamento de uma reta secante que se aproxima cada vez mais de uma reta tangente a 

um ponto de uma curva. Portanto, a questão 1 desta atividade tem como objetivo promover 

uma análise e um debate acerca da situação vivenciada no paradoxo entre Aquiles e a 

tartaruga e a ideia intuitiva de limite; as questões 2 e 3 solicitam que o aluno determine, 

respectivamente, a inclinação da reta tangente à curva    em x=1, começando com o declive 

da reta secante nos pontos P=(1,1) e Q=(x,   ) e o declive da reta tangente a curva 

y=f(x)=       em x=2, começando com o declive da reta secante nos pontos P=(2,3) e 

Q=(x,       ).  
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  
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2.1 Desenvolvimento histórico do Cálculo Diferencial e Integral  

 

2.1.1 Da Antiguidade ao Período Medieval 

 

No sentido mais formal o Cálculo foi moldado no século XVII de nossa era; mas as 

questões das quais surgiu já tinham sido colocadas a mais de dezessete séculos antes 

de nossa era. Papiros egípcios e tábuas cuneiformes babilônicas incluem problemas 

de mensuração retilínea e curvilínea que pertencem ao domínio do Cálculo; mas ao 

tratamento pré-helênico desses problemas faltou amadurecimento matemático em 

dois aspectos sérios: (1) não havia distinção definida entre resultados exatos e 

aqueles apenas aproximados, e (2) as relações com a lógica dedutiva não estavam 

explicitamente relevadas. (BOYER, 1992, p. 1) 

 

Quando estudamos a história do Cálculo verificamos de onde surgiram os primeiros 

problemas ao qual lhe deram origem. Registros mostram que na Idade Antiga, por volta do 

século XVII a.C., os egípcios já encontravam corretamente o volume de uma pirâmide de base 

quadrada como 1/3 do volume do prisma retangular de mesma base e mesma altura que a 

pirâmide dada. Não era apresentada nenhuma demonstração comprovando a veracidade dessa 

relação, pois era preciso noções de infinitesimais para prová-la rigorosamente. 

Ainda no século XVII a.C. os babilônios aplicavam sua álgebra em diversos 

problemas práticos, inclusive em mensuração de figuras. Eles já tinham conhecimento da 

relação, conhecida atualmente como Teorema de Pitágoras, e achavam corretamente a 

diagonal de um quadrado de lado 1 unidade com até seis casas decimais.  

Os babilônios estiveram a um passo de descobrir as sequências infinitas, uma das 

partes básicas do Cálculo atual. Eles descobriram um algoritmo repetitivo para achar a raiz 

quadrada de um número “racional” 
2
. Boyer (1992, p.2) descreve os passos desse algoritmo da 

seguinte maneira: 

 

Seja a o número cuja raiz quadrada se deseja, e seja a1 uma primeira aproximação 

por falta dessa raiz. Então 
 

  
       será uma aproximação por excesso. Além do 

mais, se a2 e b2 são as médias aritmética e harmônica, respectivamente, de a1 e b1, 

então a2 e b2 serão aproximações por excesso e por falta melhores do que b1 e a1. 

Continuando esse processo, em que ai e bi, são as médias aritmética e harmônica, 

respectivamente de ai-1 e bi-1, tem-se um processo infinito que levará a aproximações 

tão próximas quanto se deseja da raiz quadrada pretendida.  

 

Mas os babilônios não mostraram que esse processo não terminava. Essa não era uma 

preocupação que eles apresentavam em suas manipulações algébricas.  

                                                 
2
  Os babilônios usavam o mesmo procedimento para números irracionais, embora esse tipo de número não fosse 

conhecido na época. 
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Podemos verificar neste algoritmo a ideia básica ou a essência do Cálculo, que 

consiste em usar processos infinitos para encontrar resultados finitos. Embora, séculos depois, 

esta ideia tenha causado uma crise entre os matemáticos, pensadores e filósofos gregos, foi a 

partir dela que Arquimedes (287 - 212 a.C.) se baseou, mesmo sem nunca ter usado o termo 

limite, para calcular a área e o volume de várias formas planas e de sólidos, como também de 

centros de gravidade e comprimento de curvas. 

Para determinar tais cálculos, Arquimedes se utilizava de um método que é, 

basicamente, o que conhecemos hoje como integração, isto é, a partir de processos somatórios 

calculam-se áreas, volumes comprimentos de curva, dentre outros. 

O método em questão é conhecido como Método da Exaustão ou Método de 

Arquimedes. Este último é assim conhecido por ter sido o próprio Arquimedes quem mais o 

desenvolveu e o aperfeiçoou. Mas a criação deste método é atribuída a Eudóxio (406 - 355 

a.C.). 

Arquimedes tinha muita confiança nesse método, chegando a enviar uma carta a 

Eratóstenes falando sobre a importância desse instrumento em alguns problemas matemáticos. 

Arquimedes descreve-o simplesmente como “um certo método pelo qual lhe será possível dar 

os passos iniciais que lhe permitirão investigar alguns dos problemas de matemática por meio 

da mecânica” (BOYER, 1992, p.5). 

O método de Arquimedes consistia em um esquema para equilibrar entre si os 

elementos de figuras ou sólidos geométricos, ou seja, em esgotar inteiramente (exaurir) a 

figura ou sólido dados por meio de outras áreas ou volumes conhecidos. 

O caso mais conhecido é o famoso problema da quadratura
3
 do círculo, isto é, o 

problema de obter um quadrado com a mesma área do círculo de raio r dado. Uma primeira 

aproximação para a área do círculo é dada pela área do quadrado inscrito no círculo. Com o 

acréscimo de quatro triângulos isósceles convenientes, obtemos o octógono regular inscrito no 

círculo, cuja área fornece uma aproximação melhor à área do círculo. (Figura 1) 

  

                                                 
3
 Termo antigo que se tornou sinônimo do processo de calcular áreas. 
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Figura 1: Quadratura do círculo 

                                                           

Fonte: Elaboração do autor
4
 

 

Continuando com o processo de acrescentar novos triângulos, produzimos um 

polígono regular de 16 lados. Note que geometricamente, dá-se a impressão de ter esgotado o 

círculo, mas ainda tem áreas que ainda não foram preenchidas. Continuamos a esgotar o 

círculo para obter aproximações cada vez melhores para a área do círculo, através de 

polígonos regulares inscritos de 2n lados. Usando procedimento similar a este, com polígonos 

inscritos e circunscritos, Arquimedes mostrou que a área do círculo de raio unitário, caso 

particular cuja área resulta em pi, está compreendida entre   
  

  
              

 

 
         . 

Essa versão primitiva do Cálculo Integral utilizada por Arquimedes, cuja ideia é 

semelhante a do cálculo atual, foi fundamental para validar resultados que faltavam apenas ser 

demonstrados. Dessa forma ele conseguiu fornecer fórmulas de várias áreas e volumes de 

figuras e sólidos geométricos, combinando o rigor exigido pela geometria euclidiana e as 

considerações sobre partições infinitamente pequenas. 

Neste sentido, é interessante observar a ideia de Arquimedes para determinar a área de 

um segmento de parábola. Para iniciar, Arquimedes propôs o seguinte teorema “A área de um 

segmento de parábola é de 
 

 
 da área do triângulo que tem a mesma base e altura igual.” 

(BOYER 1992, p. 57). 

A demonstração desse teorema mostra o quão Arquimedes era engenhoso e também as 

possibilidades que o seu método lhe proporcionava, desse modo refaremos seus passos: 

suponhamos que a (Figura 2) represente uma porção de parábola determinada pela corda C'C, 

perpendicular a seu eixo AB. Assumimos como definição de parábola o conjunto dos pontos 

P tais que AP' seja proporcional a (P'P)², ou seja, em notação atual, esta parábola tem a 

equação      . Arquimedes mostrou que essa porção de parábola é 4/3 da área do      , 

                                                 
4
 Produzida no software GeoGebra. 
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o que equivale a dizer que a área limitada por AB, BC e a parábola é 4/3 da área do     . 

Para tanto ele “exauriu” (esgotou) a área parabólica somando primeiro o      ao      - 

onde D é o ponto em que uma reta paralela a AB passa pelo ponto médio M de BC cortando a 

parábola - e depois mostrou que a área do      
 

 
    . A seguir ele construiu retas 

paralelas a AB por M' e M'' pontos médios de MC e BM, as quais cortam a parábola em D' e 

D''; então mostrou que a área 

             
 

 
     

 

      . 

Continuando indefinidamente com este processo, chega-se a conclusão de que a área 

parabólica é dada aproximadamente por: 

     
 

 
     

 

  
       

 

  
    , 

a qual, a medida que n cresce, aproxima-se cada vez mais de 
 

 
    . 

 

Figura 2: Quadratura do segmento de parábola 

 
Fonte: Boyer (1992, p.58) 

 

A prova de que a área do      
 

 
     faz-se como se segue, com a notação e os 

segmentos construídos da figura. Da definição de parábola, AF = K(BC)²  e  AB = K(BC)². 

Como FD = BM = 
 

 
  , deduz-se que AF = HD = 

 

 
AB. Por semelhança de triângulos, 

  

  
 

  

  
 

 

 
, de modo que EM = 

 

 
  . Daí                

 

 
   

 

 
   

 

 
  . Assim, os  ADE e  AEM têm mesma altura AH e bases    

 

 
   e EM= 

 

 
  , 

respectivamente. Logo,  ADE = 
 

 
 AEM. Analogamente,  DEC = 

 

 
 EMC; de maneira que, 

por adição,  ADC = 
 

 
 ACM. Além disso,  ACM e  AMB têm bases iguais (MC e BC) e 

mesma altura (AB), e assim  ADC = 
 

 
 ABC.   

Sobre esse procedimento realizado por Arquimedes, Boyer (1992, p. 7), destaca: 
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É importante notar que há dois aspectos nas antigas origens do Cálculo Integral. Um 

deles, derivado de Eudóxio, e representado pelo rigoroso método de exaustão 

(ilustrado na prova do teorema 2, livro XII, dos Elementos); o outro, proveniente da 

visão atomística associada a Demócrito, está relacionado com o método de 

Arquimedes. O primeiro, não muito distante dos conceitos do século XIX, era um 

método impecável para estabelecer a validade de um teorema. O ultimo, seja 

fazendo uso de indivisíveis ou dos elementos de dimensionalidade menor de 

Arquimedes (assemelhando-se mais ao estágio do cálculo no século XVII), foi um 

instrumento que levou à descoberta de conclusões plausíveis, Arquimedes explorou 

os dois aspectos com sucesso. Seu “método” mecânico levou a teoremas sobre áreas, 

volumes e centros de gravidade que tinham escapado a todos os seus predecessores; 

mas não parou por aí avançou mais, demonstrando esses teoremas da maneira 

tradicionalmente rigorosa pelo método de exaustão.  

 

Dessa forma, a matemática grega antecipou-se a vários resultados muito próximos aos 

obtidos, de maneira diferente, através do Cálculo Integral, no século XVII. Tendo, 

principalmente, com Arquimedes, contribuições significativas ao desenvolvimento do 

Cálculo.  

A contribuição seguinte para o Cálculo Integral primitivo apareceu somente no século 

XIV, no período medieval. Nesse período, o Cálculo foi marcado por ter uma concepção 

diferente da praticada na antiguidade. Segundo Boyer (1992) os intelectuais do período 

medieval não tinham herdado da antiguidade nenhuma análise de variáveis matemáticas. O 

resultado deste feito possibilitou uma nova visão acerca do desenvolvimento e aplicabilidade 

do Cálculo Integral primitivo. 

Destacamos a ideia de Nicole Oresme (1323-1382) que ao estudar a distância 

percorrida por um objeto em movimento com velocidade variável, associou os instantes de 

tempo a pontos de um segmento de reta horizontal (longitude) e a cada um desses pontos 

traçou um segmento vertical retilíneo (latitude), cujo comprimento representava a velocidade 

do objeto no tempo correspondente. Ao conectar as extremidades dessas latitudes, obtinha-se 

uma representação da variação da velocidade em relação ao tempo (Figura 3). Oresme 

acreditava que a área sob este gráfico representava a distância percorrida, por tratar-se da 

soma de todos os incrementos de distâncias associadas às velocidades instantâneas.  



30 

 

Figura 3: Representação da distância percorrida por um objeto conhecendo-se sua velocidade 

 
Fonte: Adaptado de BOYER (1992, p.9) 

 

Para entender este problema, primeiro vejamos como Oresme classificava seus tipos 

de variação da velocidade: (1) uniformes (constantes); (2) diformes (não constantes). Só que 

(2) era divido em variações uniformemente diformes e diformemente diforme, mas ele apenas 

conseguia realizar a integração nos casos que envolviam a taxa de variação constante e 

uniformemente diforme, pois estes casos o levavam a achar apenas a área de um retângulo, 

um triângulo ou um trapézio. Uma ilustração onde Oresme utilizava seu método de integração 

para achar a distância percorrida por um objeto, é a seguinte: se um corpo se move com 

velocidade uniformemente diforme (com taxa de variação de velocidade constante), a partir 

do repouso em A (Figura 3), então o gráfico será uma linha reta formando um triângulo 

retângulo com base AB (longitude ou abscissa) e latitude (ou ordenada) final BC. Sabendo 

que a área do triângulo é a metade da base multiplicada pela altura, Oresme concluiu 

corretamente que a distância percorrida pelo objeto, neste caso, era a mesma que percorreria 

um corpo que se movesse pelo mesmo espaço de tempo com velocidade constante igual à DE, 

velocidade do primeiro objeto no ponto médio do intervalo de tempo. 

O que Oresme fez foi representar esse objeto em movimento durante o tempo AB com 

velocidade DE, obtendo assim, o retângulo ABGF. Em seguida, calculou a área desse 

retângulo, que é igual a do triângulo ABC, para determinar a distância percorrida, nesse caso, 

do objeto em questão. Traduzindo esta ideia para os dias atuais, equivale a dizer que o que 

Oresme estava fazendo era: (em linguagem atual). 

∫     
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2.1.2 Galileu, Kepler e Cavalieri 

 

Quase três séculos mais tarde, no período denominado Renascimento, Galileu Galilei 

(1564-1642), também se baseando na suposição de que a área sob a curva velocidade - tempo 

representava a distância percorrida, aprimorou e deu precisão matemática às ideias utilizadas 

anteriormente por Oresme sobre o Cálculo, afirmando corretamente o resultado expresso 

acima, ou seja, que a distância percorrida varia com o quadrado do tempo gasto no percurso. 

Mesmo tendo conhecimento do método de exaustão, Galileu preferia evitá-lo em suas 

demonstrações, pois sua intenção era buscar atalhos que pudessem facilitar o Cálculo Integral. 

Ele acabou encontrando essa facilidade a partir da noção de quantidade infinitamente pequena 

(indivisíveis). Essa concepção adotada por Galileu, mas que não era nova, o permitia ver as 

áreas do triângulo e do retângulo como sendo formados de segmentos de reta verticais em 

quantidade indefinidamente grande, que, por sinal, também foi utilizado por Arquimedes em 

seu método. 

Nos seus estudos sobre o movimento, Galileu fez considerações sobre os 

infinitesimais, isso contribui com a criação da Ciência da Cinemática, um ramo da Mecânica 

que trata o movimento dos corpos de forma Matemática. Segundo Campos (2006) o que 

faltou a este pensador para chegar às ideias básicas do Cálculo, foi a criação de uma base 

teórica que lhe permitisse fazer uma ligação objetiva entre estas considerações matemáticas 

de quantidades infinitamente pequenas e os movimentos dos corpos. Mas essa base teórica, 

definitivamente, não era a prioridade no trabalho de Galileu. O que ele buscava era um 

método e/ou um argumento que simplificasse seu trabalho diante do Cálculo Integral. 

Um contemporâneo de Galileu foi Johannes Kepler (1571-1630), este também adotava 

a ideia dos indivisíveis para contornar o rigoroso método de exaustão. Kepler usou esta ideia 

ao trabalhar com o cálculo do volume de barris de vinho, ele imaginou cada barril composto 

por um grande número de secções circulares com altura tendendo a zero e, depois, calculou 

suas áreas e as somou. Kepler ainda estudou varias outras áreas de curvas e cerca de 93 

volumes de muitos sólidos limitados por superfícies de revolução. Mas seu principal trabalho 

foi no campo da astronomia, sobre os movimentos dos planetas, onde teve que encontrar as 

áreas de vários setores de uma região elíptica. 

Kepler já sabia a área do circulo, e para encontrar a área da elipse, de equação 

  

   
  

    , ele usou um método, que mais tarde seria desenvolvido e publicado por 

Bonaventura Cavalieri, este método consiste em fazer comparação de áreas (Figura 6). Daí, 



32 

 

pela comparação da elipse e do círculo de raio a cujo diâmetro coincide com o eixo maior da 

elipse (Figura 4), Kepler observou que fazendo CA = a = r e CB’ = b, obtinha 
    

  
 

   

  
 

 

 
. 

Então concluiu que a área da elipse deveria estar para a área do círculo na razão 
 

 
. 

 

Figura 4: Elipse inscrita em um círculo 

 

   

 

Baseado nas integrações de Galileu e Kepler, Bonaventura Cavalieri (1598-1647), que 

foi aluno do primeiro, escreveu um livro em 1635 cujo nome era Geometria indivisibilibus. 

Nesse livro, os indivisíveis eram aplicados com frequência e corretamente a problemas de 

mensuração de áreas e volumes, que os frutos desse trabalho permanecem da mesma forma 

nos textos atuais e com o nome de Princípio de Cavalieri
5
. 

É fato que Cavalieri contribuiu por meio de suas ideias para o desenvolvimento do 

Cálculo. A esse respeito Contador (2008, p. 209) afirma que:  

 

Apesar de há muito tempo já serem conhecidos alguns métodos para somas infinitas, 

Cavalieri fixou-se nessa teoria chegando aos seus princípios. A partir de então, as 

deduções de muitas áreas e volumes tomou um novo rumo na história.  

 

Com os seus trabalhos, Cavalieri popularizou bastante as técnicas dos indivisíveis, 

aplicando-a aos cálculos de áreas e volumes, mas sem se preocupar com demonstrações 

rigorosas dos resultados.  

  

                                                 
5
 1. Se duas superfícies planas nas quais qualquer reta secante, paralela a uma reta dada, determina nessas 

superfícies segmentos de reta cuja razão é constante, então a razão entre as áreas destas superfícies também será 

constante. 2. Se dois sólidos, nos quais qualquer plano secante a eles, paralelo a um plano dado, determina neste 

sólido, planos cuja razão é constante, então a razão entre as áreas destas superfícies também será constante. 

(CONTADOR, 2008, p. 208). 

Fonte: Adaptado de CONTADOR (2008, p.127) 
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2.1.3 O início do Cálculo Diferencial 

 

Convém destacarmos aqui a velocidade com que o conhecimento, de um modo geral, 

despontou no Renascimento. E em especial, no ramo da Matemática. No que diz respeito ao 

desenvolvimento do Cálculo, podemos dizer que houve um grande “Big Bang”. Vimos 

anteriormente a lentidão com que o Cálculo progredia, mas neste período, com o advento da 

imprensa, os trabalhos de alguns pensadores da Antiguidade e da Idade Média chegaram às 

mãos de grandes gênios do Renascimento, que incorporaram suas ideias e métodos. Dessa 

forma o Cálculo avançou como nunca antes visto. 

John Wallis (1616-1703) foi um destes pensadores. Seu método numérico buscava 

uma alternativa para a geometria infinitesimal no Cálculo Integral. Por exemplo, para mostrar 

que a área sob a curva    limitada por x = 0 e x = 1 era 1/3, isto é, em linguagem atual, 

∫      
 

 

 

 
, Wallis procedeu da seguinte maneira: 

Primeiro ele formava uma razão envolvendo a soma dos quadrados das abscissas em x 

= 0 e x = 1, e a soma dos quadrados de abscissas com o mesmo espaço sob a curva y = x². 

     

     
 

 

 
 

A partir daí ele reescreveu 
 

 
 como a soma 

 

 
 

 

 
. Em seguida, dividia o intervalo entre 

x = 0 e x = 1 igualmente e os consideravam como sendo unitários. Repetindo o processo 

anterior, tem-se 

        

        
 

 

  
 

Novamente, só que desta vez, ele reescreveu 
 

  
 como sendo 

 

 
 

 

  
. Agindo da mesma 

forma, só que dividindo o intervalo entre x = 0 e x = 1 em três partes iguais, tem-se 

           

           
 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

Dessa forma Wallis percebeu, por meio da indução, que  

                

                
 

 

 
 

 

  
 

E à medida que n crescia indefinidamente, essa razão tendia mais e mais a aproximar-

se de 
 

 
. Wallis foi o primeiro a usar o símbolo     para infinito. 
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Analogamente, Wallis mostrou que a área sob a curva y = x³ era 
 

 
. E utilizando-se do 

seu método de indução, concluiu que para todo inteiro positivo k, a relação com infinitos 

termos, valia: 

                

                
 

 

   
 

Que é justamente a área sob a curva     , de x = 0 a x = 1, isto é, em linguagem 

atual, 

∫      
 

   

 

 

 

A esse método de indução, Pierre de Fermat (1601-1665) produziu severas críticas, 

pois não via nele o mesmo rigor de seus trabalhos. 

Concordamos com Fermat sobre a lógica desse método na demonstração vista 

anteriormente da área sob o segmento parabólico. O fato de dividir um segmento unitário em 

pedaços cada vez menores e novamente considerá-los unitários é uma ideia, de certa forma, 

contraditória. 

Apesar de criticar, Fermat estava seguindo a mesma ideia de aritmetrização de Wallis. 

Um exemplo disso foi sua contribuição para a criação da Geometria Analítica, que nada mais 

é que uma cooperação mútua entre a Geometria e a Álgebra. 

Utilizando-se destas ferramentas, Fermat elevou para outro nível o Cálculo em dois 

aspectos. O primeiro foi o seu método de integrar as curvas do tipo   , que na época, era a 

versão mais aperfeiçoada dentre todos, e que hoje, conhecemos por Integração de Riemann. 

Por exemplo, para achar ∫     
 

 
 Fermat subdividia o intervalo desejado numa infinidade de 

retângulos que acompanhavam a curvatura da curva e depois somava a área de cada um deles 

(Figura 5). 

 

  

 

  Fonte: Boyer (1992, p.14) 

Figura 5: Retângulos circunscritos à curva 
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As divisões decresciam em progressões Geométricas, T, ET, E²T, E³T,…, onde E<1 é 

a razão e as ordenadas eram dadas por T². Assim, somando as áreas de cada retângulo, 

obtinha: 

S= T² (T – ET) + T² (ET – E²T) + T² (E²T – E³T) +… 

Que é a soma de uma progressão Geométrica infinita, com             e 

      

Logo, 

            
 

    
 

       

              
 

  

      
 

Assim, ao fazer E tender a 1, os retângulos tornavam-se cada vez mais estreitos e 

numerosos, e a soma de suas área se aproximavam cada vez mais da área sob a curva x² (
  

 
). 

Esse raciocínio levou Fermat a provar que para todo k (racional, exceto -1) em   , vale: 

∫      
    

   

 

 
 (em notação atual) 

Agora vamos voltar cerca de dois mil anos, mais precisamente, no início do Cálculo 

Integral e refletir sobre as ideias e os métodos que possibilitaram a integração desde Eudóxio 

e Arquimedes até o de Fermat. Podemos verificar que ideias foram renovadas e métodos 

foram refinados até chegar ao que vimos acima, ou seja, ao até então, considerado o melhor 

dos métodos. 

Já o segundo aspecto que tornou Fermat um dos maiores contribuidores para o 

desenvolvimento do Cálculo, refere-se ao processo que conhecemos hoje por diferenciação. 

Esse método foi inventado quando Fermat procurava por máximos e mínimos de curvas de 

funções polinomiais. A ideia de Fermat era a seguinte: Primeiro igualava as curvas   [    ] e 

  [      ], afirmando não serem realmente iguais, mas que poderiam ser tomadas como 

iguais se E fosse muito pequeno; depois dividia tudo por E e, por final, fazia E = 0. Um 

exemplo envolvendo esta ideia é: 

Sejam, 

                  e                                 

Daí, fazendo f(x + E) = f(x), obtém-se 

                              

Que dividido por E, e fazendo E = 0, obtém-se, 
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Cujas raízes (1 e 
 

 
) representam as abscissas dos pontos críticos da curva. Esse 

procedimento que Fermat usava é justamente o que fazemos hoje no Cálculo, quando 

encontramos a derivada e impomos que seja igual a 0. 

Podemos perceber que esse processo de Fermat é basicamente o que conhecemos hoje 

por Cálculo Diferencial, só que, no lugar de E temos h ou  x. Podemos perceber ainda que ele 

não conhecia o conceito de limite, pois não explicava porque fazia E = 0. A esse respeito, 

Contador (2008, p.198) afirmava que Fermat  

 

[…] antecipou-se naquilo que mais tarde seria chamado Cálculo Diferencial e 

Integral. A falta do conceito de limite não lhe permitiu justificar, nem mesmo dar 

uma generalização rigorosa do seu método. Verificamos que os problemas 

envolvendo áreas e tangentes são inversos, e vimos também que Fermat, ao 

trabalhar com a função      , chegou ao resultado        para tangente e 
 

   
      para área, estes dois importantes resultados formam hoje o Teorema 

Fundamental do Cálculo Diferencial e Integral. Mas ao que parece, passaram-lhe 

despercebidos. [...]. 

 

Outros contemporâneos de Fermat tiveram contato com essa relação, mas não viram 

nada de significativo nela. Um deles foi Isaac Barrow (1630-1677), professor de Newton, que 

usou um método muito parecido com o de Fermat para máximos e mínimos no cálculo de 

tangentes. Esse método de Barrow o permitia encontrar a reta tangente a uma curva implícita. 

Por exemplo, para diferenciar a curva,  

         ou        

Barrow substituía y por (y - a) e x por (x -    na equação original, 

              

                          

Depois desprezava todos os termos de grau superior a 1 em a e em  , obtendo 

                (lembrando que      ) 

         
 

 
 

   

  
   

Barrow interpretava esse resultado como sendo a inclinação da reta tangente à curva 

no ponto (x,y). A herança dessa ideia é o que conhecemos hoje pela relação 
  

  
  (

  

  
). 

Não citamos aqui vários outros matemáticos e pensadores que deram sua parcela para 

o desenvolvimento do Cálculo, mas já podemos notar que todas as ideias e métodos vistos até 

agora estavam convergindo para a criação de uma nova Matemática, cujo nome atende por 

Cálculo Diferencial e Integral. Afinal, o que ainda faltava para por um ponto final nesta 
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história que já passava de dois mil anos? O que queremos dizer até agora neste trabalho e o 

que falta para essa nova Matemática, está muito bem colocada por Contador (2008, p. 254) 

 

[…] várias curvas foram equacionadas e suas tangentes deixaram de ser mistério nas 

mãos de Fermat, Pascal, Torricelli, Roberval, entre outros, ou seja, todos eles sabiam 

diferenciar a equação geradora. Suas áreas também deixaram de ser segredo, assim 

como os seus respectivos sólidos de rotação, problemas esses que fazem parte da 

integração. Embora os vários processos usados desde Arquimedes até então não 

tenham em momento algum recebido tais denominações, a verdade é que eles 

sempre forneciam o resultado esperado. Existem vários outros exemplos que 

mostram como a descoberta estava caminhando para uma única direção. Era um 

verdadeiro mosaico, cujos caquinhos estavam espalhados por toda a Europa, só 

estava faltando homens que os juntassem, ou melhor, unificassem as ideias, criando 

um simbolismo geral, regras consistentes e um processo que generalizasse todos os 

precedentes. […]. 

 

Na verdade, esses homens já faziam parte da sociedade naquela época, um na 

Inglaterra, Isaac Newton (1665-1727) e o outro na Alemanha, Gottfried Wilhelm Von Leibniz 

(1646-1716). 

Um dos pontos principais, senão o principal, utilizado por Newton para a formulação 

do Cálculo Diferencial e Integral (chamado por Newton de análise infinitesimal) foi perceber 

a importância da utilização das expansões em séries infinitas enquanto estudava os trabalhos 

de Wallis. Diante disso, Newton deu um passo fundamental generalizando o Triângulo de 

Pascal ou Teorema Binomial
6
 para fornecer também coeficientes de uma expressão na forma 

     
 

  e        . Utilizando-se dessa ferramenta, Newton conseguiu calcular áreas sob 

curvas que nenhum outro antecessor tinha conseguido. Por exemplo, para achar a área sob a 

curva       
 

  , Newton partiu do cálculo de área feito por Wallis das curvas        , 

com x indo de 0 a x, para cada n = 0, 1, 2, 3, … . Em seguida, usando o Teorema Binomial e 

analogias, expressou a área sob a curva        
 

  √        7. 

       
 
    

  

 
 

  

  
 

  

   
 

   

    
                                

Depois fez o desenvolvimento binomial de        
 

  √      , obtendo 

  √         
 

 
   

 

 
   

 

  
   

 

   
                       

Comparando termo a termo das equações (I) e (II), Newton percebeu que a área 

poderia ser obtida diretamente da equação (I). Verificando, portanto, que existia uma lei de 

                                                 
6
 Este teorema gera os coeficientes de uma expressão na forma        , com n inteiro positivo. 

7
 Wallis foi o primeiro a demonstrar a relação √   

 
  

 

 , para n e m inteiros positivos. 



38 

 

formação para a obtenção da equação da área a partir da equação binomial. Ou seja, se na 

equação binomial um termo é    , então seu correspondente na equação da área é 
 

   
     . 

Baseado nesta ideia, Newton apresenta, em seu manuscrito chamado De analysi, que foi 

escrito em 1669, mas publicado somente em 1711, uma regra para expressar a área limitada 

sob a curva     
 

  e o eixo das abscissas partindo da origem até certo ponto x, como sendo 

  

   
 

   

 . 

Newton também se preocupava em resolver problemas de tangentes e centros de 

gravidades de linhas curvas (funções). Apoiado na ideia de velocidade (a qual Newton 

chamava de Fluxo) ele desenvolveu seu método dos fluxos, que por sinal, é muito parecido 

com os métodos de Fermat e Barrow para achar a inclinação da reta tangente à curva no ponto 

(x,y). 

Percebendo esta nova matemática Newton desenvolveu uma linguagem e um 

simbolismo próprio para fundamentar seu raciocínio. Ao que nós conhecemos hoje por 

ordenada y e abscissas x, Newton as chamavam de Fluentes, e à taxa de variação em função 

do tempo, dava o nome de fluxo do fluente (ou fluxão) e as representavam por  ̇ e  ̇ (em 

notação moderna 
  

  
 e 

  

  
. 

Newton imaginava uma curva como sendo formada pelo movimento contínuo de um 

ponto (x,y) em condições bem definidas. Isto significa que tanto x quanto y estão em 

constante variação na formação de uma curva. Assim, ele obtinha o fluxão  ̇ de y e o fluxão  ̇ 

de x em qualquer ponto da curva e encontrava a tangente à curva no ponto (x,y) a partir da 

razão entre estes fluxos (Figura 6) (em notação moderna 
  

  
). 

 
Figura 6: Representação da reta tangente a partir da razão entre os fluxos 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Semelhantemente a Fermat e Barrow, Newton fazia aos seus fluentes (x e y) um 

acréscimo de uma quantidade infinitamente pequena, que chamava de momento de um fluente 

(representava por  ̇  e  ̇ ). Depois substituía estes valores na equação, desprezando os 

termos que apresentassem potências de o maiores ou igual a 2 (por serem muito pequenos) e 

por fim dividia tudo por o. Desse procedimento resultava a equação contendo os fluxos  ̇ e  ̇, 

que devidamente organizados se obtém a razão 
 ̇

 ̇
, isto é, o valor da tangente à curva no ponto 

(x,y). A demonstração a seguir ilustra bem isso que acabamos de apresentar. 

Newton provou que se  ̇  é o momento de x, e  ̇  é o momento de y, então o 

momento de    é      , pois: 

        ̇      ̇    

   ̇  (
 

 
)    (

 

 
)       ̇  (

 

 
)       ̇      

Desprezando o, com expoente maior ou igual a 2. Depois substituindo y por   , e por 

fim, dividindo tudo por o, tem-se 

   ̇            ̇  

    ̇            ̇  

 ̇         ̇  

 ̇

 ̇
          

Além desse resultado, Newton também sabia que o momento de xy era   ̇    ̇  e o 

de 
 

 
 era  

 ̇ 

   (estes são o que conhecemos hoje por derivada do produto de potências e do 

recíproco de x). 

Observamos até agora que Newton se apropriou e desenvolveu o conhecimento 

deixado por alguns de seus antecessores, mas o que o diferencia na formulação do Cálculo 

Diferencial e Integral, partiu de certa forma, de uma ideia simples. Newton já tinha mostrado 

que a área sob uma curva   
 

  era 
  

   
 

   

 , então ele decidiu encontrar o momento 

(derivada) dessa área. Por exemplo, vamos ver como esta ideia pode ser interpretada 

graficamente e algebricamente. Seja uma curva OCD, de base OB e área z (Figura 7). 
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Figura 7: Derivada da área sob uma curva 

 

Fonte: Adaptado de CONTADOR (2008, p.281). 

 

Assim, fazendo OB = x, BC = y e considerando a nova área OB'C' formada pelo 

acréscimo infinitesimal o no eixo x, a nova base será dada por OB' = x + o. Como o é 

infinitamente pequeno, o retângulo BB'QC tem mesma base que BB'C'C. Fazendo BP = v, a 

nova área OB'C' será igual a z + o.v. Assim, para obter o momento, por exemplo, da área 

  
 

 
 

 

  ou    
 

 
  , Newton fez, 

         
 

 
       

              
 

 
                    

Desprezando o com expoente maior ou igual a 2, fica 

         
 

 
   

 

 
    

Substituindo    por 
 

 
   e dividindo tudo por o, tem-se, 

   
 

 
   

Fazendo o cada vez menor, BC se aproxima cada vez mais de BP ao ponto de afirmar 

que v = y, então 
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Dessa forma, Newton verificou que havia uma relação inversa entre os problemas de 

quadraturas e tangentes, chegando a expressar a quadratura de uma curva       por 

 

   
     e a tangente de 

 

   
     por     . 

A respeito dos trabalhos de Newton sobre o Cálculo Diferencial e Integral e à sua 

concepção de uma Nova Matemática, Boyer (1992, p.19) afirma que: 

 

[...] se fosse preciso, nesse sentido, apontar um único ou primeiro inventor do 

Cálculo, a escolha recairia em Newton. Sua contribuição não é tanto uma lei para 

uma diferenciação ou para a integração, ou mesmo a revelação destas como 

operações inversas entre si; foi o reconhecimento de que tudo isso constitui parte de 

uma nova análise – a aplicação de processos infinitos ao estudo geral de funções de 

qualquer tipo.  

 

Não foi só Newton que chegou a esse reconhecimento, Leibniz, em 1676, também 

chegou, e de forma independente. Isso se encontra nos primeiros artigos que publicou na Acta 

eruditorum
8
 de 1684 a 1686, pois afirmava que seu novo método não apresentava 

impedimentos para funções irracionais ou transcendentes
9
. Mas para chegar a tal conclusão, 

Leibniz – assim como Newton – percebeu que a chave para as suas descobertas estava nas 

expansões em séries infinitas. 

Aconselhado por Christiaan Hygens (1629 –1695), Leibniz, que queria tornar-se um 

matemático, leu os tratados de Pascal de 1658 – 1659 e estudou os trabalhos de Cavalieri, 

Descartes, Barrow e pode ter visto a De analysi de Newton em manuscrito. Dessa forma, 

Leibniz adquiriu um conhecimento amplo da Geometria e Análise. A partir daí, ele conseguiu 

resolver um problema proposto por Hygens de achar a soma dos recíprocos dos números 

triangulares e criou o Triângulo Harmônico. 

Depois de estudar sobre séries infinitas e triângulos harmônicos Leibniz partiu para o 

estudo de outros aspectos da análise infinitesimal. Foi então que ele notou que para 

determinar a tangente a uma curva era preciso achar a razão entre as diferenças das ordenadas 

por as diferenças das abscissas de dois pontos vizinhos da curva, quando essas diferenças se 

tornavam infinitamente pequenas. Ainda notou que as quadraturas dependiam da soma das 

                                                 
8
 Leibniz publicou seus trabalhos sobre Cálculo Diferencial e Integral primeiro que Newton, mas este já tinha 

escrito sobre o mesmo tema décadas antes. O que se sabe é que Newton temia ser contestado. 
9
 Leibniz criou os termos: abscissas, ordenadas, coordenadas, eixo de coordenadas, função, função 

transcendente, Cálculo Diferencial, entre outros.  
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ordenadas dos retângulos infinitamente finos que formam a área. E o mais importante, 

percebeu que esses dois processos (diferenciar e integrar) eram inversos entre si. 

Para auxiliar o seu pensamento a respeito dessa nova ideia, Leibniz desenvolveu uma 

linguagem e uma notação própria, que vieram a ser amplamente difundidas, principalmente, 

por seus seguidores e mais tarde aceitas pelos admiradores mais fanáticos dos trabalhos de 

Newton. Atualmente essa linguagem e notação facilitam nosso pensamento no estudo do 

Cálculo Diferencial e Integral e outros assuntos da Matemática. 

Em 1676, depois de algumas tentativas, Leibniz chegou finalmente em dx e dy para as 

diferenças menores possíveis em x e y, e ∫    para a soma das ordenadas sob uma curva. 

Assim, para achar tangentes, ele passou a usar o que chamou de Calculus Differentialis, e 

para achar áreas ou quadraturas passou a usar o Calculus Integralis. 

Então, em 1684, Leibniz publicou seu Cálculo Diferencial na revista Acta Eruditorum, 

com o título “Um novo método para encontrar máximos e mínimos e também para tangentes, 

que não é obstruído por quantidades irracionais”. Onde expôs suas regras para derivada: 

         ,             e  (
 

 
)  

       

   

Leibniz ainda desenvolveu uma regra que hoje leva seu nome (Teorema de Leibniz), 

este teorema facilita calcular a derivada enésima do produto de duas funções. Logo, se y = uv, 

onde u e v são funções de x, então (em notação moderna) 

                 
       

  
         

             

  
                 

Onde,       
       

  
 

             

  
 e 1, são os coeficientes binomiais correspondentes à 

expansão da potência   . 

Por exemplo, para Leibniz achar a diferencial de xy, ele substituía x por x+dx e y por 

y+dy (onde dx e dy são as diferenças infinitamente pequenas de x e y), depois representava 

d(xy) como a diferença (x+dx).(y+dy) – xy, desprezando o termo dxdy, pois, como dx e dy já 

eram infinitamente pequenos, dxdy era menor ainda. Dando o resultado como d(xy) = xdy + 

ydx. 

Embora Leibniz tenha publicado primeiro seu trabalho sobre Cálculo Diferencial, 

antes, mais precisamente em 29 de outubro de 1675, ele tinha fornecido regras para integrais e 

apresentado o que chamou de Triângulo Característico ou Triângulo Diferencial (Figura 8). 

Essa ideia já tinha sido usada por Barrow e Pascal.  
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    Figura 8: Triângulo diferencial             Figura 9: Triângulo isósceles reto 

            

Fonte: Adaptado de BOYER (1992, p.45). 

 

Imaginando os lados correspondentes dos triângulos GFB e DEB proporcionais, 

Leibniz usou a ideia de Triângulos Semelhantes e escreveu 
 

 
 

 

 
, e em seguida,      . 

Então concluiu que ∫   ∫    10 (I) e, afirmando que o triângulo GFB era infinitesimal, 

considerou l = dy e a = dx. Assim reescreveu (I) como ∫    ∫   . Onde a soma ∫    , de 

0 a y fornecia a área 
  

 
 de um triângulo isósceles reto (Figura 9). Daí obteve a relação, 

∫    ∫    
 

 

 
  

 
 

Dessa relação acima, Leibniz ainda deduziu outras, como por exemplo, 

∫   
 

   
      e  ∫        ∫    ∫    

Dois anos depois, em 1686, de sua primeira publicação na Acta Eruditorum, Leibniz 

faz outra publicação explicando que no Cálculo Integral as Quadraturas são casos especiais do 

método inverso do das tangentes, frisando a relação inversa entre diferenciação e integração 

no Teorema Fundamental do Cálculo. 

Vimos que vários matemáticos, em diferentes períodos da humanidade, deram sua 

contribuição para o Cálculo Diferencial e Integral que conhecemos hoje. Embora Newton e 

Leibniz tenham levado a maior parte dos créditos, o que devemos ter em mente é que todos os 

envolvidos nesse “trabalho de formiguinha”, que levou mais de dois mil anos, foram 

importantes. Contudo, todo esse trabalho apresentava algumas lacunas referentes ao rigor 

                                                 
10

 Antes de dar esta notação, Leibniz tinha usado omn. pa = omn. yl (onde omn. representa ominia, “todos”). 

Depois foi que ele a substituiu por ∫  , que representa a soma de todos os l. 
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matemático. E foi justamente a busca por rigor que os matemáticos dos séculos XVIII e XIX 

guiaram seus estudos. 

 

2.2 A importância da História da Matemática 

 

Um grande historiador brasileiro, Eduardo Bueno, costuma afirmar que nossa história 

não é feita só por “mocinhos”, mas também por “vilões”. Que nossa história não é feita só de 

acertos, mas também de erros. Ou seja, é uma história humana. E se não procurarmos 

conhecer nosso passado, estaremos sujeitos a repeti-la. Transpondo esta excelente colocação e 

fazendo uma análise crítica sobre a Matemática e seu ensino, podemos perceber e concluir 

que esta ciência não é só de acertos, como muitos que só a percebem assim, mas também de 

erros; que ela é uma criação humana, e não advinda do sobrenatural ou de outro planeta. E se 

não procurarmos conhecer a sua história, estaremos apenas a percebendo de maneira 

superficial e perdendo uma ferramenta de importante poder pedagógico. 

 

[...], a dissociação entre a Matemática e sua história é extremamente desagradável 

por várias razões, [...]. Em primeiro lugar, o conhecimento matemático, em contraste 

com as ciências que são mais sujeitas a revoluções kuhnianas, é de natureza 

cumulativa. A matemática é construída, incessantemente, sobre as bases já 

construídas. Em consequência, o aluno precisa no processo de aprendizagem, 

repensar o que já foi pensado por outros – ou seja, é necessário que o aluno se 

aproprie do que já foi elaborado por matemáticos anteriores. Esse processo de 

apropriação é semelhante à atividade de escalar uma montanha, pois o professor 

pode indicar quais são as trilhas mais apropriadas ou mais fáceis, mas é o aluno que 

tem de subi-la com seus próprios esforços.  Em segundo lugar, não queremos alunos 

que saibam apenas manipular algoritmos com algum sucesso. Queremos alunos que 

tenham uma compreensão profunda e crítica das partes da matemática que estudam. 

(FOSSA, 2006, p. 138) 

 

Estas ideias defendidas pelo autor justificam bem alguns dos objetivos de um ensino 

fundamentado na História da Matemática. Oportunizar uma aprendizagem centrada na 

reflexão, investigação e resolução de problemas onde vários matemáticos se debruçaram e 

abriram as portas para um novo conhecimento, ajuda o aluno a apropriar-se deste por si só, 

quando bem orientados pelo professor. E mais, focalizar uma aprendizagem da Matemática 

voltada para a compreensão dos porquês e dos significados conceituais. Por exemplo, não se 

deseja que o aluno saiba apenas manipular as regras de sinais perfeitamente, mas também que 

saiba o porquê destas regras e o que elas podem significar. 

Ao defendermos o uso da História da Matemática como fio condutor da aprendizagem 

da Matemática estamos querendo agregar maior significado e motivação a essa aprendizagem, 
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queremos estimular a criatividade presente em cada estudante, e mais, queremos superar o 

comodismo e a passividade impregnada no ensino e aprendizagem tradicional de Matemática. 

A esse respeito Mendes (2009, p.76) argumenta que:  

 

Pode-se considerar, incialmente, que o uso da história como recurso pedagógico tem 

como principal finalidade promover um ensino- aprendizagem de Matemática que 

busque dar uma ressignificação ao conhecimento matemático produzido pela 

sociedade ao longo dos tempos. Com essa prática, considero ser possível imprimir 

maior motivação e criatividade cognitiva às atividades de sala de aula durante nossa 

ação docente, pois esse modo de conceber o ensino da Matemática pode constituir-

se em um dos agentes provocadores de ruptura na prática tradicional educativa 

vivida até hoje nas aulas de Matemática. 

 

 Quando citamos o uso da História da matemática como um recurso pedagógico no 

ensino da Matemática, imediatamente surge a pergunta: como usar a História da Matemática 

como recurso pedagógico? Atualmente existe uma variedade de modalidades e tendências 

para o ensino baseado na História da Matemática. Fossa (2001, p. 54) destaca cinco formas de 

uso da História no ensino de Matemática: 

 

1) Uso Ornamental. Conta algo sobre o desenvolvimento da Matemática ou seu 

formalismo ou, ainda, sobre algum fato picante da biografia de um grande 

matemático do passado. 

2) Uso Ponderativo. Utiliza a História da Matemática para ensinar os próprios 

conceitos da Matemática. 

3) Uso Novelesco. Conduz o aluno sobre a trilha da História da Matemática 

durante toda a duração da disciplina. 

4) Uso Episódico. Utiliza a História da Matemática para abordar alguns tópicos 

selecionados dentro da disciplina. 

5) Uso Manipulativo. Acontece por meio de atividades estruturadas utilizando 

materiais manipulativos. 

 

Cada um destes itens é importante para o ensino da Matemática a partir de sua história, 

cabe ao professor extrair o melhor de cada um para tornar o ensino e aprendizagem da 

Matemática uma atividade prazerosa, motivadora, significativa e criativa. 

Ainda referente às classificações empregadas por Fossa (2001) sobre o uso da História 

da Matemática, a nossa proposta de ensino dos conceitos de Integral, Derivada e Limite 

enquadra-se no “Uso Ponderativo” por estarmos apresentando estes conceitos por meio de 

uma abordagem histórica que envolve a discussão de temas interessantes, não triviais e da 

análise de problemas que deram origem a tais conceitos. Uma das subdivisões desse uso 

Ponderativo, e em qual nossa proposta está enquadrada, chama-se “Uso Novelesco”, nesse 

caso, o aluno é levado a seguir a História do Cálculo durante o ensino dos conceitos de 

Integral, Derivada e Limite. Esse percurso para o aluno do curso de Matemática pode ser 
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muito interessante, pois poderá lhe proporcionar uma compreensão profunda dos conceitos 

citados anteriormente.  

Resumindo os fatos que discutimos até agora que justificam a importância do uso da 

história no ensino da Matemática, percebemos que estamos de acordo com Fauvel (1991 apud 

MIGUEL et al, 2009, p. 5) de que: 

 

1) A história aumenta a motivação para a aprendizagem da Matemática; 

2) Humaniza a Matemática; 

3) Mostra seu desenvolvimento histórico por meio da ordenação e apresentação 

de tópicos no currículo;  

4) Os alunos compreendem como os conceitos se desenvolveram; 

5) Contribui para as mudanças de percepções dos alunos em relação à 

Matemática;  

6) Suscita oportunidades para a investigação em Matemática.   

 

Baseando-se nestes motivos, acreditamos que o uso didático da História do Cálculo 

venha contribuir para uma aprendizagem mais significativa do componente curricular Cálculo 

Diferencial e Integral, ou seja, em conhecer seus conceitos e seus significados. A esse respeito 

Machado (1995 apud BARUFI, 1999, p. 12) afirma que: 

 

 compreender é aprender o significado;  

 aprender o significado de um objeto ou de um acontecimento é vê-lo  

em suas relações com outros objetos ou acontecimentos;  

 os significados constituem, pois, feixes de relações;  

 as relações entretecem-se, articulam-se em teias, em redes,  

construídas social e individualmente, e em permanente estado de  

atualização;  

 em ambos os níveis - individual e social - a ideia de conhecer  

assemelha-se à de enredar. 

 

 De uma forma mais geral, conhecer o significado de algo é conhecer o conjunto de 

informações relacionado ao mesmo. Então podemos afirmar que uma das formas de se 

conhecer algo parte do conhecimento de suas origens, dos seus diversos percursos e as 

possíveis redes de relações estabelecidas durante este percurso.  

Dessa forma, a História do Cálculo pode proporcionar um conhecer com significado 

os principais conceitos do Cálculo Diferencial e Integral e as diversas relações que dizem 

respeito a estes. Assim, 

 

Ao olhar para o Cálculo, numa perspectiva histórica, temos um caminho que nos 

revela a gênese das ideias e que nos estimula a propor ou criar problemas para 

buscar soluções. Não se trata, evidentemente, de começar tudo de novo, mas de 

perceber que a existência de problemas importantes é um fator ímpar de motivação e 

estímulo ao interesse. Através de problemas é possível semear as ideias do Cálculo, 
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e tornar significativas as construções conceituais que se realizam no seu interior 

(BARUFI, 1999, p. 157).    
 

Se concebermos o Cálculo Diferencial e Integral apenas como um encadeamento 

conciso de ideias que envolvem números, regras, configurações espaciais, definições, lemas e 

teoremas, e não investigarmos como ele surgiu, quais foram as ideias e problemas iniciais que 

embasaram a sua criação, como foi e é usado em diversos contextos pela humanidade, 

estaremos negando a sua história e consequentemente deixando de obter uma melhor 

compreensão e aprofundamento acerca desse conhecimento.  

 É em busca de melhor compreensão sobre o Cálculo Diferencial e Integral que se 

constitui uma aprendizagem significativa do mesmo, esta por sua vez, não pode estar separada 

de um acontecimento, ou seja, da sua história. A investigação dessa história gera o 

aprofundamento tão necessário, principalmente, para um estudante do curso de Matemática e 

futuro professor – que pode diminuir as dificuldades dos estudantes em apreender 

determinados conceitos ou regras, influenciando numa possível queda dos índices de 

reprovação em Cálculo de uma variável.  

 

2.3 História da Matemática e atividades investigativas 

 

Como foi mencionado no item anterior, existe uma variedade de modalidades e 

tendências para o ensino de Matemática baseado na sua história. Mas a que nos proporcionou 

maior interesse diz respeito ao caráter investigativo da história aplicado ao ensino de 

Matemática. Sobre este modelo teórico Mendes (2006, p. 100) afirma:  

 

Nossa concepção acerca da investigação histórica como modelo teórico de apoio à 

elaboração de atividades didáticas para o ensino de matemática baseia-se na história 

e na investigação como fonte de geração da matemática escolar. 

 

As principais características do ensino a partir destas atividades estão contidas na 

investigação e problematização evidenciadas na História da Matemática. As ideias e 

problemas vivenciados por matemáticos que contribuíram para um novo conhecimento 

matemático tornam-se um objeto de reflexão onde o estudante é posto em um constante ato de 

solucionador e criador de problemas, bem como descobridor e reconstrutor da Matemática. 

Para Mendes (2006, p. 100), “o uso desse processo investigativo nas aulas de matemática 

pressupõe a valorização do saber e do fazer históricos na ação cognitiva dos estudantes”. 

Além disso, instiga a independência cognitiva do estudante, pois não se trata de receber um 
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conhecimento pronto, mas sim em descobri-lo por meio do seu próprio esforço, isto é, em 

conquista-lo. E esta posição do estudante diante da aprendizagem da Matemática faz toda a 

diferença. 

 

Este encaminhamento didático ao ensino da Matemática enfoca os aspectos teóricos 

relacionados ao processo de raciocínio matemático (DREYFUS, 1991) e à atividade 

matemática produtiva (FISCHBEIN, 1987), no que se refere à apresentação das 

estratégias matemáticas sob a forma simbólica e mental que, interligadas, geram 

uma abstração matemática. Esse movimento processual se concretiza com a 

realização de atividades matemáticas centradas nos componentes intuitivo, 

algoritmo e formal. Essas são, portanto, as características que devem nortear o 

ensino da Matemática que valoriza a investigação como um meio de construção da 

aprendizagem e autonomia cognitiva do aluno. (MENDES, 2009, p. 90).    

 

Estamos de acordo com o autor e é justamente baseando-se nessa concepção de 

investigação histórica, mais precisamente da História do Cálculo, que trazemos uma proposta 

de ensino dos conceitos de Integral, Derivada e Limite neste trabalho.  
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3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
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3.1 Dados do Questionário 1 

 

Atualmente, no curso de Licenciatura em Matemática da UFPB/Campus IV, há sete 

professores que já ministraram ou ministram o componente curricular Cálculo Diferencial e 

Integral de uma variável que compõem o universo de sujeitos de nossa pesquisa. Nossa 

amostra foi composta por cinco, desses sete professores. A escolha desses professores foi 

condicionada ao contato que conseguimos fazer com eles para entregar-lhes os questionários e 

as atividades. Desses, um não nos retornou o material entregue. Assim, nossa apresentação e 

análise dos dados são feitas com base nos quatro professores que nos retornaram o material 

entregue. Tais professores são identificados por Prof. 1, Prof. 2, Prof. 3 e Prof. 4. 

O Questionário Diagnóstico (Apêndice 1) teve dois objetivos, o primeiro foi verificar 

as dificuldades enfrentadas, pelos professores, no ensino dos conteúdos do componente 

curricular Cálculo Diferencial e Integral de uma variável no Curso de Licenciatura em 

Matemática da UFPB/Campus IV; e o segundo foi verificar se estes professores utilizam e 

como utilizam, nas suas abordagens pedagógicas, informações acerca da História do Cálculo. 

No que se refere ao tempo de atuação como professor de Matemática no Ensino 

Superior (Questão 1), três professores possuem entre cinco e dez anos de experiência e um 

possui entre um e cinco anos de experiência. 

Em relação à formação inicial (Questão 2), um professor é formado em Licenciatura 

em Matemática, dois são formados em Bacharelado em Matemática e um tem as duas 

formações, Licenciatura e Bacharelado em Matemática. 

Em relação à pós-graduação (Questões 3 e 4), todos os quatro professores possuem 

Mestrado, sendo que, três obtiveram este grau em Matemática Pura e um em Matemática 

Aplicada. 

Em relação ao estudo da História de alguns assuntos/temas da Matemática durante sua 

formação inicial e/ou pós-graduação (Questão 5), apenas os Professores 3 e 4 afirmaram ter 

tido contato. 

No que se refere às dificuldades apresentadas pelos alunos em compreender alguns 

conceitos acerca do Cálculo Diferencial e Integral de uma variável quando a ministrou 

(Questão 6), todos os professores afirmaram que os alunos apresentaram ou apresentam, na 

maior parte do tempo, dificuldades. Veja na Tabela 1 os conceitos citados pelos professores 

em que os alunos apresentaram ou apresentam mais dificuldades de compreensão. 
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Tabela 1: dificuldade de compreensão de conceitos acerca do Cálculo 
Diferencial e Integral de uma variável pelos alunos, segundo os professores. 

 
   Integral  Derivada   Limite Outros 

  

Prof. 1         

Prof. 2        

Prof. 3          

Prof. 4           

 

Ao assinalar em quais conceitos os alunos possuem ou possuíam mais dificuldades em 

compreender, os professores deram suas justificativas (Questão 7), as quais apresentamos 

abaixo. 

 Prof. 1: as razões de tais dificuldades estão na falta de conhecimento dos conceitos 

básicos do Ensino Fundamental e Médio, além da falta de sistematização para 

estudar;  

 Prof. 2: por Integral fazer parte do último assunto da ementa; 

 Prof. 3: um pouco de imaturidade e um pouco pela dificuldade inerente ao assunto; e  

 Prof. 4: pela má formação em Matemática no Ensino Fundamental e Médio. 

Podemos perceber nas justificativas apresentadas pelos Professores 1, 3 e 4 que a 

principal causa das dificuldades apresentadas pelos alunos em compreender alguns conceitos 

acerca do Cálculo Diferencial e Integral de uma variável está relacionada à falta do 

conhecimento de conceitos matemáticos que deveriam ser adquiridos no Ensino Básico. No 

entanto, observamos que o problema não está relacionado apenas a este fato. Alguns 

pesquisadores como Rezende (2003), Brolezzi (2004), Barufi (1999) e Silva e Silva Neto 

(1994) apontam, além da falta de conhecimentos matemáticos básicos do aluno, advindos do 

Ensino Médio, fatores como a metodologia adotada pelos professores, e/ou elevado número 

de conteúdos da ementa, e/ou a forma de abordagem dos conteúdos, e/ou a visão distorcida do 

significado e objetivo do ensino do componente curricular Cálculo Diferencial e Integral de 

uma variável também podem ser obstáculos para a compreensão de alguns conceitos.  

Na tese de doutorado de Rezende (2003) foi elaborado, a partir da junção de fatos 

históricos e pedagógicos com os mapas históricos conceituais do Cálculo, um mapeamento 

das dificuldades de aprendizagem de natureza epistemológica do ensino de Cálculo, que 

implicou na formulação de cinco macro espaços (discreto/contínuo, 

variabilidade/permanência, finito/infinito, local/global e sistematização/construção). O 
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resultado dessa pesquisa levou o pesquisador a um único lugar–matriz das dificuldades de 

aprendizagem de natureza epistemológica do ensino de Cálculo: o da omissão/evitação das 

ideias básicas e problemas construtores do cálculo no ensino de Matemática. E em especial, 

no caso tratado aqui neste trabalho, no ensino de Cálculo Diferencial e Integral de uma 

variável. Contudo, devido à grande diversidade de fatores que podem influenciar no ensino e 

aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral de uma variável, seria sensata uma reflexão 

do docente ao ministrá-la, procurando diversificar a forma de abordagem dos conteúdos desse 

componente curricular às necessidades de cada curso. 

Em relação à taxa média de reprovação quando lecionou o componente curricular 

Cálculo Diferencial e Integral de uma variável (Questão 8), dois professores assinalaram que 

está entre 10% a 20% e os outros afirmaram ser mais de 20% dos alunos que concluem o 

semestre letivo. 

No que se refere aos recursos adotados pelos professores nas aulas de Cálculo de uma 

variável (Questão 9), procuramos saber acerca da frequência da utilização de Listas de 

exercícios, Softwares matemáticos, Problemas contextualizados, Atividades investigativas e 

Seminários. Ver Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os Professores 1 e 3, nos recursos que assinalaram DEPENDE, as justificativas 

foram quase semelhantes: o Prof. 1 respondeu que depende do conteúdo e do nível da turma, 

e o Prof. 3 afirmou utilizar quando a motivação aparece naturalmente por parte dos alunos e 

acha pertinente. 

Para os professores 1, 2 e 4, nos recursos que assinalaram NUNCA, dois tipos de 

justificativas foram apresentados: os professores 1 e 4 afirmaram que a quantidade de alunos 

nas turmas geralmente é muito grande, e o Prof. 2 afirmou não utilizar por causa do tempo. O 

Tabela 2: frequência dos recursos utilizados nas aulas de Cálculo de uma variável. 

 
Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Prof. 4 

  

Listas de exercícios SEMPRE SEMPRE SEMPRE SEMPRE   

Softwares 
matemáticos 

ÀS VEZES NUNCA ÀS VEZES ÀS VEZES 
  

Problemas 
contextualizados 

SEMPRE ÀS VEZES ÀS VEZES ÀSVEZES 
  

Atividades 
investigativas 

DEPENDE NUNCA DEPENDE ÀS VEZES 
  

Seminários NUNCA NUNCA DEPENDE NUNCA   
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“tempo” ao qual o Prof. 2 refere-se diz respeito a quantidade de assuntos presentes na ementa 

de Cálculo de uma variável para serem ensinados em um período letivo.  

 Em relação à abordagem de algum conteúdo/conceito presente no componente 

curricular Cálculo de uma variável (Questões 10 e 11) por meio de informações históricas, os 

professores 1 e 3 confirmaram buscar informações acerca da História do Cálculo. Ambos 

afirmaram buscar essas informações históricas para o ensino de Limite, Derivada e Integral, e 

as utilizam apresentando alguns fatos biográficos de matemáticos importantes e/ou 

apresentando alguns fatos curiosos do desenvolvimento desses conteúdos/conceitos. 

O uso feito pelos professores 1 e 3 da História do Cálculo como recurso pedagógico é 

o que Fossa (2001) classifica como “Uso Ornamental”, ou seja, caracteriza-se por contar 

alguma coisa sobre o desenvolvimento da Matemática ou sobre algum fato curioso da 

biografia de um grande matemático. Entretanto, segundo o autor,  

 

Esse não é um recurso apropriado para o ensino de conceitos matemáticos e deve ser 

usado com precaução para que não sejam criadas falsas expectativas, mas sim, seja 

extraído ao máximo tudo o que esse recurso tem a oferecer (FOSSA, 2001. p. 54). 

 

De acordo com a categorização feita por Fossa (2001) sobre o uso da História da 

Matemática como um recurso pedagógico, as atividades que propomos para o ensino dos 

conceitos de Integral, Derivada e Limite seguem os princípios do “Uso Ponderativo” e do 

“Uso Novelesco”. 

Já os professores 2 e 4 assinalaram que não costumam buscar informações acerca da 

História do Cálculo para utilizá-las como recurso de ensino de alguns conteúdos/conceitos de 

Cálculo de uma variável por causa do tempo destinado ao cumprimento da ementa. 

Entretanto, o Prof. 4 assinala que gostaria de utilizar, mas não conhece atividades adequadas 

para os seus alunos. 

Na questão 12, foram elencados aos professores alguns conteúdos/conceitos que eles 

acreditam ser mais relevantes utilizar informações da História do Cálculo como um recurso de 

ensino de Cálculo de uma variável, veja na Tabela 3 tais opiniões. 
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Tabela 3: relação de alguns conteúdos/conceitos de Cálculo de uma variável.  

 
Números Reais 

e 
Desigualdades 

Conceito de 
Limite e 

Continuidade 

Conceito 
de 

Derivada 
T. V. M.  

 
Conceito 

de 
 Integral 

 

T. F. C. 

Prof. 1           

Prof. 2          

Prof. 3           

Prof. 4         

 

Podemos observar na tabela que os conteúdos/conceitos mais escolhidos pelos 

professores, quanto à sua relevância de se utilizar a História do Cálculo como recurso de 

ensino são justamente os que nós propomos por meio de atividades históricas investigativas: 

Limite, Derivada e Integral. 

 

3.2 Avaliação da proposta - Dados do Questionário 2 

 

As atividades propostas por nós foram apresentadas, juntamente a um Questionário 

Avaliativo (Apêndice 3), aos quatro professores que participaram desta pesquisa. A finalidade 

desse procedimento foi de verificar as opiniões desses professores a respeito das nossas 

atividades, como também a viabilidade de aplicação destas atividades para o ensino dos 

conceitos de Integral, Derivada e Limite. 

Para isso, iniciamos constatando se os professores conheciam as informações 

históricas que foram apresentadas nas atividades (Questão 1). Os Professores 1 e 3 

responderam conhecer todas as informações, o Prof. 2 respondeu conhecer apenas as ideias de 

Fermat acerca da determinação de máximos e mínimos e o Prof. 4 respondeu desconhecer 

todas as informações. 

É importante observar que apenas os Professores 3 e 4 assinalaram ter tido contato 

com a História de alguns assuntos/temas da Matemática durante a sua formação inicial e/ou 

pós-graduação (Questionário Diagnóstico, Questão 5), entretanto, o Prof. 1 afirma conhecer as 

informações históricas contidas nas atividades propostas por nós, isso mostra que 

provavelmente ele procurou, mesmo que de forma independente, conhecer alguns aspectos da 

História da Matemática. Essa atitude do Prof. 1 nos revela a sua possível concepção acerca da 

importância do conhecimento histórico da Matemática para a sua atividade profissional, e é 
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essa concepção que queremos ver sendo desenvolvida pelos estudantes de licenciatura em 

Matemática. 

Em relação à aplicabilidade das atividades históricas propostas por nós aos seus alunos 

de Cálculo de uma variável (Questão 2), os Professores 1, 2 e 3 responderam que sim, que são 

factíveis de serem aplicadas, porém, o Prof. 2 respondeu que poderiam ser aplicáveis “em 

partes”, mas não destacou quais seriam essas partes. Já o Prof. 4 não se posicionou acerca 

dessa questão. 

Cabe destacarmos aqui, que as atividades propostas por nós estavam sujeitas a análise 

crítica dos professores e, portanto, qualquer crítica poderia contribuir para seu 

aperfeiçoamento ou para sua reformulação.  

Em relação à possibilidade do licenciando em Matemática compreender melhor alguns 

conceitos ou teoremas de Cálculo de uma variável por meio de uma abordagem com 

atividades históricas (Questão 3), os Professores 1 e 3 responderam que sim, justificando 

respectivamente por: funcionar como motivação/aplicação do conteúdo a ser abordado e 

porque contextualização histórica e motivação são importantes recursos metodológicos. O 

Prof. 2 respondeu que não, justificando que as atividades históricas não necessariamente 

ajudam na compreensão de tais conceitos, elas apenas estimulam os alunos a quererem 

estudar mais sobre o assunto. O Prof. 4 não deixou claro o seu posicionamento, apenas 

justificou que a abordagem histórica possui conceitos tão sofisticados quanto a abordagem 

usual nos livros de Cálculo. Pela justificativa nós subentendemos que sua resposta seria um 

sim. 

Num artigo escrito por Ávila (2002) é enfatizado por meios de exemplos concretos 

que é mais sensato apresentar os conceitos conforme as situações em que são efetivamente 

solicitados. Para isso ele remete-se a História do Cálculo e relembra que o conceito de 

Derivada antecede o de Limite, sendo, portanto, pedagogicamente mais adequado introduzir 

primeiro o assunto referente à Derivada e, em consequência, o assunto referente ao Limite 

apareceria de maneira natural através da Derivada. Assim, só depois que o aluno familiariza-

se com Limites é que ele estaria preparado para compreender melhor a definição precisa desse 

conceito. 

Essa concepção defendida por Ávila é a que nós também defendemos e é justamente o 

que as nossas atividades pretendem fornecer. 

Na Questão 4, perguntamos aos professores se o fato de estarmos propondo uma 

abordagem lógico-histórica, ou seja, preservando a ideia de como os conceitos foram 

significativamente construídos e, portanto, diferente de como estes são normalmente trazidos 
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nos livros textos de Cálculo, poderia dificultar a aprendizagem das técnicas de derivação e 

integração, por parte do licenciando em Matemática. Para os Professores 1 e 2 a nossa 

abordagem não dificultaria tais técnicas, porém, suas justificativas foram bem distintas. O 

Prof. 1 afirmou que com certeza facilitaria tal aprendizagem, tornando o conhecimento 

sedimentado, já o Prof. 2 afirmou que não dificultaria, mas também não ajudaria na melhor 

compreensão das técnicas de derivação. A opinião do Prof. 3 exprimiu dependência, ele 

afirmou que geralmente essa forma exige mais leitura e notações antigas, isso ás vezes 

desestimula muitos alunos. O Prof. 4 não se posicionou acerca dessa questão.  

A respeito do que os professores expuseram para essa questão, Rezende (2003) 

defende uma recuperação do real nível de significação dos conceitos e resultados do Cálculo, 

isso quer dizer que é preciso ao invés de se construir significados a partir do nível do 

conhecimento já sistematizado, deve-se construir, primeiro, uma rede de significados dos 

resultados e ideias básicas do Cálculo para, num momento posterior, buscar a sistematização 

desses resultados e ideias básicas. 

Dessa forma, a nossa escolha em propor uma abordagem lógico-histórica foi motivada 

por considerarmos indispensável buscar informações nas quais os licenciandos em 

Matemática, e, portanto, futuros professores de Matemática, possam num primeiro momento, 

conhecer, entender e refletir sobre o modo como foram constituídos os conceitos de Integral, 

Derivada e Limite, e, inclusive, algumas técnicas de derivação e integração, visando 

posteriormente à sistematização desses conceitos e técnicas. E num segundo momento, de 

uma forma geral, conhecer, entender e refletir sobre o modo pelo qual a Matemática foi 

produzida ao longo da História. Essa maneira de concebermos o ensino e aprendizagem de 

alguns conceitos de Cálculo Diferencial e Integral de uma variável é normalmente 

diferenciada da apresentada pelos livros didáticos de Cálculo e da abordagem praticada pelos 

professores, contribuindo, assim, para o incentivo e fundamental hábito da leitura no curso de 

Licenciatura em Matemática. 

Na Questão 5, sugerimos que os professores destacassem pontos positivos e negativos 

na abordagem dos conceitos de Integral, Derivada e Limite, por meio do uso da História da 

Matemática, que propomos nas atividades. As opiniões dos professores estão presentes na 

tabela abaixo. 
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Tabela 4: pontos positivos e negativos apontados pelos professores acerca das atividades. 

 

Prof. 1 

Pontos positivos Pontos negativos 

 Conhecer a história do surgimento 

do conteúdo; 

 Maior interação com a turma; 

 Relacionar História, teoria e 

prática; 

 Incentivar a curiosidade dos 

alunos. 

 Não encontrei especificamente, 

porém, o ideal seria termos menos 

alunos nas turmas, a fim de 

realizarmos um trabalho mais 

próximo dos alunos. 

 

Prof. 3 

Pontos positivos Pontos negativos 

 Melhor entendimento; 

 Estimula a memorização; 

 Desperta interesse; 

 Acrescenta fundamentação aos 

conteúdos. 

 Exige muita leitura (hoje em dia 

isso tem sido, infelizmente, um 

problema). 

 

Prof. 4 

Pontos positivos Pontos negativos 

 Comenta um pouco sobre as 

pessoas envolvidas no 

desenvolvimento da teoria e das 

dificuldades da época. 

 Não apresentou pontos negativos. 

 

Os pontos positivos apresentados pelos professores acerca da nossa proposta de 

abordagem dos conceitos de Integral, Derivada e Limite, por meio do uso da História da 

Matemática convergem para dois pontos que são: motivar os alunos e implementar 

fundamentação durante a abordagem de tais conceitos. Cabe também salientar o esforço 

humano durante o desenvolvimento desses conceitos. Todos esses pontos citados pelos 

professores ajudam a compor um único e maior objetivo das atividades propostas por nós, que 

é preparar um ambiente de ensino e aprendizagem onde se busque conhecer, compreender e 

refletir sobre os conceitos de Integral, Derivada e Limite. 

Prof. 2 

Pontos positivos Pontos negativos 

 Instiga a curiosidade dos alunos; 

 Motiva alguns alunos. 

 Curto tempo para muito assunto. 
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Quanto aos pontos negativos, geralmente a quantidade de alunos nas turmas de 

Cálculo Diferencial e Integral de uma variável é elevada, isso é um problema muito comum 

em turmas de primeiro período, e que, apesar de se apresentar como uma dificuldade de 

aplicação das nossas atividades, esse fato não é determinante para deixar de aplicá-las. No que 

diz respeito ao curto intervalo de tempo para o ensino de uma grande quantidade de assuntos, 

ainda é frequente, infelizmente, por parte de muitos professores, continuar aceitando e 

seguindo o caminho por onde o conteúdo programático de um componente curricular seja 

cumprido fidedignamente, sem se importar com o que é efetivamente relevante para os 

estudantes. Quanto à questão da leitura, essa é uma opinião muito comum entre os professores 

que lecionam em licenciaturas na área de Ciências Exatas e da Natureza, no entanto para 

iniciar a superar esse obstáculo nós acreditamos que a introdução de atividades com recurso à 

História da Matemática pode estimular a leitura. 
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CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 

 A realização do presente Trabalho de Conclusão de Curso contribuiu para uma 

mudança significativa da nossa concepção em relação à Matemática e ao seu ensino, pois,  

acreditávamos que somente compreender conceitos, regras e teoremas referentes a 

determinado conteúdo matemático seria o bastante para ensinar, porém, essa concepção tende 

a influenciar o professor em abordar o ensino de Matemática apenas como uma simples 

revelação, no entanto, por meio desta pesquisa, percebemos que tão importante quanto  

compreender  conceitos, regras e teoremas é conhecer como surgiram, como foram 

desenvolvidos, os seus significados e como transformar esse conhecimento em situações de 

ensino.  

A experiência adquirida por nós ao realizar esta pesquisa foi muito importante para 

nossa formação como professor de Matemática. Acreditamos que tanto o estudo da História 

da Matemática quanto o seu potencial pedagógico deveriam ter maior prioridade nos cursos 

de Licenciatura em Matemática. Mas não é só, para que haja efetivamente uma formação mais 

sólida, é necessário que os licenciandos saibam utilizar diversos recurso pedagógico, como 

por exemplo, o uso de materiais manipulativos, informática e História da Matemática. Essa 

familiaridade com tais recursos será essencial para fazermos a diferença em nossa atividade 

profissional, pois conseguimos nos envolver, refletir e compreender um pouco mais acerca de 

dois pontos fundamentais que englobam a atividade de um professor, que são: o 

aprofundamento do conhecimento matemático e a busca por melhorias na qualidade do ensino 

e aprendizagem de Matemática.    

Ao iniciar esta pesquisa, buscávamos uma forma de promover um ensino e 

aprendizagem dos conceitos fundamentais de Cálculo Diferencial e Integral de uma variável - 

ou melhor, dos conceitos de Integral, Derivada e Limite - por meio da História do Cálculo. 

Para isso, fizemos, inicialmente, um estudo histórico-bibliográfico acerca do desenvolvimento 

do Cálculo Diferencial e Integral no qual constatamos que: a construção do Cálculo foi longa 

e difícil, requerendo esforços de grandes matemáticos como Arquimedes, Fermat, Newton, 

Leibniz e vários outros; os raciocínios e métodos desenvolvidos, e os problemas sobre os 

quais esses matemáticos se debruçaram constituem-se importantes instrumentos de análise e 

compreensão, pois acreditamos que são a essência do Cálculo e, portanto, contribuem para um 

melhor entendimento dos conceitos, teoremas e regras atuais acerca do Cálculo Diferencial e 

Integral de uma variável; a História do Cálculo deve ser de domínio dos licenciandos em 

Matemática, pois além de tornar o estudo de Cálculo Diferencial e Integral de uma variável 
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uma atividade mais significativa, encaminha esse estudante e futuro professor a perceber a 

História da Matemática como fonte de aprofundamento do seu conhecimento matemático e 

também como um recurso pedagógico, dando-lhe a oportunidade de pensar em como 

transformar uma informação histórica em uma atividade de ensino. 

Entretanto, ao analisarmos as escolhas metodológicas utilizadas pelos professores 

participantes desta pesquisa, constatamos que apenas dois utilizam informações acerca da 

História do Cálculo, porém as utilizam de forma insuficiente com a apresentação de fatos 

biográficos de matemáticos importantes e/ou apresentando alguns fatos curiosos do 

desenvolvimento de conceitos ou conteúdos em discussão. Cremos que para os professores 

obterem melhores resultados diante do ensino de Cálculo Diferencial e Integral de uma 

variável seria necessário um maior aperfeiçoamento acerca dos conhecimentos da construção 

histórica do Cálculo e de como essa história pode ser utilizada como ferramenta para o ensino 

desse componente curricular. Pois, acreditamos que se o licenciando em Matemática conhece 

a origem histórica de um determinado assunto ou conceito, ele se apropria desse 

conhecimento e sente-se mais atraído em aprendê-lo. 

Quanto às atividades propostas, obtivemos valiosas opiniões dos professores acerca da 

sua viabilidade e aplicação nas aulas de Cálculo Diferencial e Integral de uma variável. 

Baseando-se nas análises desses professores sobre os pontos positivos e negativos relativos às 

atividades, podemos verificar que os benefícios são consideravelmente superiores aos 

empecilhos. Contudo, ressaltamos que as atividades ainda precisam ser testadas e 

aprimoradas, pois não houve uma oportunidade de aplicá-las. Assim, se forem feitos 

experimentos para avaliá-las, muitas sugestões irão aparecer e com certeza poderão ser 

adequadas e os conceitos que abordamos serão melhores explorados, podendo contribuir 

ainda mais com o ensino do Cálculo Diferencial e Integral de uma variável. 

Por fim, ressaltamos que esta pesquisa é uma proposta para o ensino de alguns 

conceitos de Cálculo Diferencial e Integral de uma variável no curso de Licenciatura em 

Matemática e que ela é passível de modificações, de acordo com as especificidades de cada 

turma. 
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Prezado(a) professor(a), 

Pedimos que, por gentileza, o(a) Sr(a). responda as perguntas do questionário abaixo. 

Este questionário faz parte de uma pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso e tem por 

objetivo a realização um diagnóstico acerca de alguns dados que são importantes para nossa 

pesquisa. Não é necessário identificar-se. 

Agradecemos sua colaboração. 

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

 

1. Há quanto tempo o(a) Sr(a). atua como professor de Matemática no Ensino Superior? 

□ Entre 1 e 5 anos 

□ Entre 5 e 10 anos 

□ Há mais de 10 anos 

 

2. Qual a sua formação inicial? 

□ Licenciatura em Matemática 

□ Bacharelado em Matemática 

□ Licenciatura e Bacharelado em Matemática 

 

3. Qual o seu grau de pós-graduação? 

□ Mestrado 

□ Doutorado 

 

4. Em qual área foi obtido seu grau de pós-graduação? 

□ Matemática Pura 

□ Matemática Aplicada 

□ Educação – Educação Matemática 

 

5. Em sua formação inicial ou em nível de pós-graduação, o Sr(a). estudou a História 

relativa a alguns assuntos/temas da Matemática? 

□ Sim  

□ Não 

 

Agora, visando compreender as dificuldades enfrentadas pelo(a) Sr(a). para ensinar os 

conteúdos do componente curricular Cálculo Diferencial e Integral de uma variável no curso 

de Licenciatura em Matemática da UFPB/Campus IV, responda as questões a seguir: 
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6. Quando o(a) Sr(a). leciona Cálculo Diferencial e Integral de uma variável, seus alunos 

apresentam dificuldades em entender alguns dos conceitos estudados nesse 

componente curricular? 

□ Não, nunca 

□ Sim, algumas vezes 

□ Sim, na maior parte do tempo 

Em caso afirmativo, quais conceitos os alunos frequentemente apresentam 

dificuldades em entender?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. A que razões o(a) Sr(a). atribui para o não entendimento, por parte dos alunos, dos 

conceitos acima listados? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Qual é a taxa média de reprovação do componente curricular Cálculo Diferencial e 

Integral de uma variável quando o(a) Sr(a). leciona esse componente? 

□ Até 10% dos alunos que concluem o semestre letivo 

□ Entre 10% e 20% dos alunos que concluem o semestre letivo 

□ Mais de 20% dos alunos que concluem o semestre letivo 

 

9. Dos itens abaixo, assinale com que regularidade cada um está presente na sua prática 

de sala de aula para o ensino do componente curricular Cálculo Diferencial e Integral 

de uma variável. 

 SEMPRE ÀS VEZES DEPENDE NUNCA 

Lista de exercícios     

Software matemático     

Problemas contextualizados     

Atividades investigativas     

Seminário     

 

9.1 Dos itens em que o Sr(a). assinalou “DEPENDE”, justifique o motivo. 

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

9.2 Dos itens em que o Sr(a). assinalou “NUNCA”, justifique o motivo. 
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_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. Antes de iniciar a abordagem de algum conteúdo/conceito presente no componente 

curricular Cálculo Diferencial e Integral de uma variável, o Sr(a). busca informações 

da História da Matemática, especificamente, da História do Cálculo acerca desse 

conteúdo/conceito? 

□ Não 

□ Sim 

Em caso afirmativo, qual(is) conteúdo(s)/conceito(s) o(a) Sr(a). busca essas 

informações históricas? 

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11. O(A) Sr(a). costuma utilizar (ou já utilizou) informações da História da Matemática, 

especificamente, da História do Cálculo, como um recurso de ensino para alguns dos 

conteúdos/conceitos do componente curricular Cálculo Diferencial e Integral de uma 

variável? 

□ Sim: (pode assinalar mais de uma opção) 

□ Apresentando alguns fatos biográficos de matemáticos importantes 

□ Apresentando alguns fatos curiosos do desenvolvimento do(s) 

conteúdo(s)/conceito(s) em discussão 

□ Propondo atividades que discutam os procedimentos matemáticos 

adotados pelos matemáticos da época 

 

□ Não, pois: (pode assinalar mais de uma opção) 

□ Gostaria de utilizar, mas não conheço atividades adequadas para meus 

conteúdos 

□ O tempo destinado ao cumprimento da ementa não me permite explorar 

a História do Cálculo 

□ Não vejo relevante importância em apresentar informações históricas 

□ Simplesmente não gosto 

 

12. Em sua opinião, em qual(is) do(s) conteúdos/conceitos listados abaixo o(a) Sr(a) 

acredita que seria mais relevante utilizar informações da História do Cálculo como um 

recurso de ensino no componente curricular Cálculo Diferencial e Integral de uma 

variável? (pode assinalar mais de uma opção) 

□ Números Reais e Desigualdades 

□ Conceito de Limite e Continuidade 

□ Conceito de Derivada 

□ Teorema do Valor Médio 
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□ Conceito de Integral 

□ Teorema Fundamental do Cálculo 
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APÊNDICE 2 

  

 

 



69 

 

ATIVIDADE 1 

 

Cálculo Integral: o caso da área sob a curva    

 

Objetivos: 

 Conhecer um pouco da história do Cálculo Integral; 

 Desenvolver noções de Cálculo Integral; 

 Calcular a integral das curvas do tipo   , com    {  }. 

 

Um pouco do Cálculo Integral na História 

 

Um dos primeiros problemas que aparecem na história relacionado com as integrais 

são os problemas de quadratura – termo antigo que se tornou sinônimo do processo de 

determinar áreas.  As quadraturas que fascinavam os geômetras eram as de figuras 

curvilíneas, como o círculo, ou figuras limitadas por arcos de outras curvas. Um dos primeiros 

casos de se determinar quadraturas na história foi realizada pelo grego Hipócrates de Chios, 

440 a.C., ao estudar as Lúnulas – regiões que se assemelham com a lua no seu quarto-

crescente. Mas quem obteve maior sucesso em determinar quadraturas na idade antiga foi 

Arquimedes de Siracusa (287 – 212 a.C.), ele desenvolveu o método criado por Eudóxio (406 

- 355 a.C.) que ficou conhecido como Método da Exaustão. Este método consistia em um 

esquema para equilibrar entre si os elementos de figuras ou sólidos geométricos (figura 1), ou 

seja, em esgotar inteiramente (exaurir) a figura ou sólido dados por meio de outras áreas ou 

volumes conhecidos. 

Figura 1 

                                                                                   

No período medieval, o Cálculo Integral foi associado à ideia de determinar distância. 

O responsável por esta concepção foi Nicole Oresme (1323-1382), que ao estudar a distância 

percorrida por um objeto em movimento com velocidade variável, associou os instantes de 

tempo a pontos de um segmento de reta horizontal (longitude) e a cada um desses pontos 
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traçou um segmento vertical retilíneo (latitude), cujo comprimento representava a velocidade 

do objeto no tempo correspondente. Ao conectar as extremidades dessas latitudes, obtinha-se 

uma representação da variação da velocidade em relação ao tempo (Figura 2). Oresme 

acreditava que a área sob este gráfico representava a distância percorrida, por tratar-se da 

soma de todos os incrementos de distâncias associadas às velocidades instantâneas. 

 

Figura 2 

 

Alguns matemáticos no período do Renascimento também deram suas contribuições 

para o desenvolvimento do Cálculo de uma variávelntegral, como por exemplo, Galileu 

Galilei (1564-1642), que aprimorou e deu precisão matemática às ideias utilizadas 

anteriormente por Oresme; Johannes Kepler (1571-1630), que adotou a ideia dos indivisíveis 

(quantidades infinitamente pequenas) e a usou para calcular o volume de barris de vinho, para 

isto, imaginou cada barril composto por um grande número de secções circulares com altura 

tendendo a zero e, depois, calculou suas áreas e as somou; já Bonaventura Cavalieri (1598-

1647) aprimorou a ideia dos indivisíveis e a aplicou em diversos problemas de mensuração de 

áreas e volumes. 

Outro matemático que participou efetivamente no processo de aprimoramento do 

Cálculo Integral foi Pierre de Fermat (1601 – 1665), ele levou ao apogeu os métodos de 

integração iniciados por Eudóxio, dois milênios antes. Seu método de integrar curvas do tipo 

  , com     {  } era o mais refinado entre os existentes na época. 

 

Procedimentos utilizados por Fermat 

 

Para Fermat encontrar a área sob a curva (ou função)    partindo da origem até um 

ponto qualquer T(Figura 3), ele erguia ordenadas à curva nos pontos cujas abcissas eram, 
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respectivamente,               ..., onde      . Com as coordenadas 

       [        ] [          ] [          ] como alturas, ele formava uma sequência 

de retângulos aproximando a área sob a curva, como vemos na Figura 3. 

 

Figura 3 

 

Dessa forma, Fermat calculava a área de cada retângulo construído e em seguida as 

somava. Como a soma das áreas destes retângulos formavam uma Progressão Geométrica 

Infinita, Fermat a reescreva como a soma de uma P.G.I.. 

 

Com base nas ideias de Fermat, responda as questões a seguir: 

1) Sabendo que a área de um retângulo é dada por              , expresse a área dos 

retângulos da figura. 

2) Expresse a soma das áreas desses retângulos. 

3) Sabendo que a soma das áreas dos retângulos formam uma Progressão Geométrica 

Infinita, reescreva esta soma como a soma de uma P.G.I. 

4) Observe as bases (ou largura) dos retângulos, o que acontece se fizermos E se 

aproximar cada vez mais de 1? E o que acontece com a soma das áreas dos 

retângulos? 

5) Fazendo E se aproximar cada vez mais de 1 na expressão obtida no item 3, que 

resultado se obtém? Explique. 

6) Repita esse mesmo processo, agora para calcular a área sob a curva    e depois para 

uma curva do tipo    partindo da origem até um ponto qualquer x. 

 

Esse método de calcular área sob curva (ou em linguagem atual, método de 

integração) utilizado por Fermat é a essência, segundo Boyer (1992, p. 87), da teoria da 

integração “moderna” que começou com Augustin Louis Cauchy (1789 - 1857) no início do 

século XIX ao desenvolver a integral (ou soma de áreas) como um limite. 
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A ideia utilizada por Cauchy é justamente a mesma que a de Fermat, a diferença entre 

os dois está no conhecimento do conceito de limite. Cauchy também formava os retângulos 

sob uma curva e os faziam ficar cada vez mais finos à medida que inseria mais e mais 

retângulos, assim as bases dos retângulos decresciam tendendo para 0 e, consequentemente, o 

valor da soma das áreas desses retângulos acabava atingindo um certo limite, que dependerá 

unicamente da função e dos valores que a delimitam. Esse limite chama-se atualmente de 

Integral Definida. 
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ATIVIDADE 2 

 

Cálculo Diferencial: A noção de Derivada 

 

Objetivos: 

 Conhecer um pouco da história do Cálculo Diferencial; 

 Desenvolver noções de Cálculo Diferencial; 

 Representar geometricamente retas tangentes a curvas; 

 Calcular a derivada de curvas do tipo   . 

 

Um pouco da História do Cálculo Diferencial ou Derivada 

 

O aparecimento e desenvolvimento do Cálculo Diferencial estão ambos intimamente 

ligados à questão das tangentes. Desde a época dos gregos antigos já se conhecia a reta 

tangente como sendo uma reta que intercepta uma curva em um único ponto. Dentre eles 

estão Apolônio e Arquimedes, o segundo desenvolveu um método geométrico para 

determinar retas tangentes a parábolas, elipses e hipérboles. 

Depois dos gregos, o interesse por tangentes a curvas reapareceu no século XVII a 

partir dos trabalhos de Pierre de Fermat (1601-1665) e René Descartes (1596 – 1650) quando 

desenvolviam a geometria analítica. Além destes, nesta época, Isaac Barrow (1630-1677), 

Isaac Newton (1665-1727), Gottfried Wilhelm Von Leibniz (1646-1716), entre outros, 

estavam também desenvolvendo trabalhos sobre Cálculo Diferencial. 

Fermat elaborou um método algébrico para determinar os pontos de máximo e mínimo 

de uma curva. Ele encontrava geometricamente os pontos onde a reta tangente ao gráfico 

tinha inclinação zero, ou seja, procurava os pontos em que o coeficiente angular da reta 

tangente era nulo. 

Além disso, Fermat desenvolveu um método geral para determinar a reta tangente a 

um ponto P=(a,b) qualquer de uma curva algébrica da forma y=f(x). Primeiro ele estabelecia 

a diferença entre os valores das curvas      e        nos pontos onde x=  e x=   , 

afirmando não serem realmente iguais, mas que poderiam ser tomadas como iguais se E fosse 

muito pequeno; depois dividia tudo por E, e por final fazia E = 0 (Figura 4). 

Veja, em notação moderna, em que consiste esse método. Seja P=(a,b) um ponto 

qualquer da curva em que se procura a reta tangente t. 
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Figura 4 

 

Da figura observa-se que     
  

  
. Se y=f(x) for a equação da curva e considerando 

TQ = c (Fermat chamava c de subtangente no ponto P), tem-se  

    
    

 
. 

Dessa forma, o objetivo de Fermat resumia-se a achar c. 

Seja, P’=(a+E, f(a+E)) outro ponto desta curva com P’ extremamente próximo de P. 

Então, devido à proximidade de P e P’ Fermat considerava o ponto P’ também pertencente à 

reta tangente. Assim, os triângulos TPQ e TP’Q’ poderiam ser considerados praticamente 

semelhantes. 

Portanto, usando semelhança de triângulos, obtém-se: 

  

    
 

  

   
 

    

      
 

 

   
                      

                                                

         [           ]    
     

           
 

Substituindo a expressão encontrada para a subtangente c em    
    

 
,  

Fermat obteve     
    
     

           

      
           

     
  

    
           

 
   

 

Com base no que foi exposto, responda: 

1) Utilizando o método de Fermat, determine a inclinação da tangente à curva      

  no ponto P=(a,b) e no ponto M=(3,9). 
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2) Expresse geometricamente a reta tangente à curva    no ponto M=(3,9). 

3) Utilizando o método de Fermat, determine a tangente à curva        no ponto 

P=(a,b) e no ponto M=(2,8). 

4) Expresse geometricamente a reta tangente à curva    no ponto M=(2,8). 

5) Que conclusão pode-se tirar observando os casos em que se determinou a tangente às 

curvas   e    no ponto P=(a,b)? 

 

O problema de achar a inclinação da reta tangente a uma curva num ponto, ou como 

conhecemos atualmente por problema de calcular a derivada de uma função num ponto, 

fundamentou o que conhecemos hoje por Cálculo Diferencial. Esse método desenvolvido por 

Fermat constituiu a base dos modelos utilizados na sua época para a determinação de 

derivadas, chegando a influenciar Newton e Leibniz na formulação do Cálculo Diferencial e 

Integral. Tal método hoje é denominado “diferenciação”. 

Fermat não explicava porque fazia no final de seus cálculos E=0 para determinar a inclinação 

das retas tangentes e pontos de máximo e mínimo, o que se sabe é que ele não tinha 

conhecimento do conceito de limite. Mas o que Fermat estava querendo dizer só foi expresso 

na metade do século XVIII por Jean Le Rond D’alembert (1717 – 1783). Segundo Ávila 

(2002, p. 87), D’alembert foi o primeiro matemático a interpretar a derivada como limite de 

uma razão incremental. Isto é, a derivada de uma função       , como sendo, em 

linguagem atual, 

         
    

            

  
 

Ou então, a derivada de uma função       num ponto x=a, 

         
         

         

   
      ou                 
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Atividade 3 

 

O lado intuitivo do conceito de limite 

 

Objetivos:  

 Conhecer um pouco da história do conceito de limite; 

 Desenvolver a noção intuitiva de limite e 

 Calcular o limite de uma função polinomial. 

 

Segundo a Enciclopédia Ciência Ilustrada (1969, p.1516 apud SILVA NETO, 2006, p. 

23), a ideia de limite surgiu na Grécia antiga no Século V a.C. quando Zenão de Eléia 

desafiou os filósofos gregos com uma série de paradoxos, entre eles o de Aquiles e a 

tartaruga: o veloz Aquiles corre para alcançar uma tartaruga que se afasta dele; mas quando 

chega ao lugar de onde partiu a tartaruga, esta já não está lá; a distância que os separa é agora 

menor, mas enquanto Aquiles a percorre, também a tartaruga se desloca. E assim 

sucessivamente. Aquiles, embora caminhando depressa, nunca atingiria a tartaruga. 

Supondo que o percurso seja exatamente de 2 metros (Figura 3). A posição inicial da 

tartaruga em A corresponde 1 metro da origem O (posição inicial de Aquiles), ou seja, metade 

do percurso. Iniciando a caminhada percebe-se que quando Aquiles chega à posição A, a 

tartaruga terá caminhado metade da metade do percurso, encontrando-se agora em C, ou seja, 

 

 
 a mais do percurso. Quando Aquiles chegar à posição C a Tartaruga terá caminhado mais 

 

 
 

do percurso, estando na posição D, e assim por diante. Sendo assim em cada intervalo, a 

tartaruga percorre a metade da distância percorrida por Aquiles naquele intervalo. 

 

Figura 3 

 

Assim, a distância percorrida pela Tartaruga pode ser representada pela soma: 
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E a distância percorrida por Aquiles pode ser representada pela soma: 

       
 

 
 

 

 
 

 

 
   

O argumento de Zenão foi um passo significativo para a ideia da definição de limite no 

século XIX por Augustin Louis Cauchy (1789 - 1857). Essa ideia se consolidou e evidenciou 

que as duas sucessões infinitas – as posições de Aquiles e as da tartaruga – convergem, isto é, 

aproximam-se ou têm como limite o mesmo número. 

A ideia do conceito de limite esteve presente desde a criação do Cálculo Integral com 

Eudóxio e Arquimedes, encontrando-se inserido nos argumentos e métodos que estes 

empregavam para calcular, por exemplo, áreas e volumes; como também na formulação do 

Cálculo Diferencial por Fermat, cujos argumentos e métodos usados para determinar pontos 

máximos e mínimos em curvas e inclinações de retas tangentes evidenciavam o uso intuitivo 

da ideia de limite. A falta do conhecimento formal do conceito de limite não impediu que 

matemáticos desde o período da antiguidade resolvessem problemas sobre quadratura (cálculo 

de áreas) ou de tangentes (cálculo de derivadas). Apesar de ocorrerem alguns equívocos 

interpretativos ou em algum método por causa da falta desse conceito, ouve também muitos 

acertos que podemos verificar hoje em dia ao estudar Cálculo. 

Por exemplo, para Isaac Barrow (1630-1677) determinar a inclinação da reta tangente 

a uma curva, ele desenvolveu um método chamado Método dos Pontos Coincidentes. Este 

método consistia em traçar uma reta secante à curva (Figura 5) e em seguida fazia os pontos D 

e G dessa curva coincidirem. Hoje sabemos que estes pontos devem ser distintos, pois senão 

cairíamos numa indeterminação. 

 

Figura 5 
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Essa ideia de Barrow consiste atualmente em calcular o declive da reta tangente a uma 

curva a partir do declive da reta secante. Por exemplo, usando uma linguagem e notação atual, 

considere o problema de calcular o declive da reta tangente a curva y=f(x)=   em x=3. 

Começando com o declive da reta secante pelos pontos P=(3,9) e Q=(x,  ), tem-se, 

         

   
 

     

   
 

           

   
     

Esta última expressão mostra claramente que o limite da razão incremental é 6, isto é, 

     

   
 = 6 quando x se aproxima de 3. Ou em notação moderna, 

   
   

     

   
    

   

           

   
    

   
        

 

Figura 6 

 

 

Baseado nas duas situações acima responda,  

1) A partir desse paradoxo de Zenão, podemos afirmar que      ? Explique. 

2) Determine o declive da reta tangente a curva y=f(x)=   em x=1, começando com o 

declive da reta secante nos pontos P=(1,1) e Q=(x,  ).  

3) Determine o declive da reta tangente a curva y=f(x)=       em x=2, começando 

com o declive da reta secante nos pontos P=(2,3) e Q=(x,      ). 
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APÊNDICE 3 
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Prezado(a) professor(a), 

Pedimos que, por gentileza, o(a) Sr(a). responda as perguntas do questionário abaixo. 

Este questionário tem o objetivo de realizarmos uma avaliação acerca de nossa proposta do 

ensino dos conceitos de Integral, Derivada e Limite utilizando como recurso a História da 

Matemática. Suas respostas são importantes para nossa pesquisa. 

Não é necessário identificar-se. 

Agradecemos sua colaboração. 

 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

 

1. O(A) Sr(a). já conhecia algumas das informações históricas que foram apresentadas 

nas atividades? 

□ Não. 

□ Sim. 

Em caso afirmativo, quais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. As atividades históricas que foram propostas por nós são factíveis de serem aplicadas 

aos seus alunos de Cálculo Diferencial e Integral de uma variável? 

□ Sim. 

□ Não. Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Em sua opinião, o Sr(a). considera que o uso de atividades históricas para abordagem 

de alguns conceitos ou teoremas de Cálculo Diferencial e Integral de uma variável, 

pode ajudar o licenciando de Matemática a compreender melhor tais conceitos e 

teoremas? Justifique sua resposta. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Em sua opinião, o fato de estarmos propondo uma abordagem lógico-histórica, ou 

seja, preservando a ideia de como os conceitos foram significadamente construídos e, 
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portanto, diferente de como estes são trazidos nos livros textos de Cálculo, pode 

dificultar a aprendizagem das técnicas de derivação e integração, por parte do 

licenciando de Matemática? Justifique sua resposta. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Destaque pontos positivos e pontos negativos na abordagem dos conceitos de Integral, 

Derivada e Limite, por meio do uso da História da Matemática, que propomos nas 

atividades. 

 

Pontos positivos Pontos negativos 

  

 

 


