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APRESENTAÇÃO 
 

A publicação da quarta versão da Coleção Educação Matemática na 
Amazônia, iniciada em 2010, pela SBEM-PA - Sociedade Brasileira de 
Educação Matemática durante a realização do IX EPAEM - IX Encontro 
Paraense de Educação Matemática, consolida o movimento de educação 
matemática em nossa região. Essa publicação materializa o sonho de 
disponibilizar um espaço de divulgação da produção de conhecimentos no 
campo da educação matemática voltados à região amazônica. 

 

Consideramos importante apresentar aos estudantes de nível 
superior e professores da educação básica e superior da Amazônia um 
conjunto de obras diversificadas tendo em vista os avanços dos estudos 
sobre o campo da Educação Matemática nos diversos centros de estudos 
do país e agora, mais recentemente, na região Norte e, principalmente, em 
Belém do Pará. Nesse sentido foram organizados os 11 volumes da Coleção 
IV Educação Matemática na Amazônia. 
 

Uma das metas estabelecidas pela Diretoria Regional da SBEM-PA é 
publicar a versão eletrônica desta coleção, para ser disponibilizada 
gratuitamente por meio do site da SBEM-PA, assim como, dar seguimento 
ao projeto da revista com a publicação da revista eletrônica intitulada 
Educação Matemática na Amazônia em Revista. 
 

Neste volume o autor apresenta trabalhos de Arquimedes que 
envolvem áreas e volumes, além de questões relacionadas ao infinito.  
Aborda a influência arquimediana nos trabalhos de Cavalieri e Leibniz.  
Apresenta uma evolução do conceito de integral perpassando pelos 
trabalhos de Cavalieri, Newton, Leibniz, Cauchy, Riemann e Darboux e 
tendo em vista as contribuições destes para o desenvolvimento do cálculo e 
da análise matemática.  O texto está direcionado para aqueles que estão 
iniciando um curso de cálculo diferencial e integral na graduação. 

 
 

Maria Lúcia Pessoa Chaves Rocha 
                                                                   Maria José Freitas Mendes 

   Miguel Chaquiam 
      (Organizadores) 
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DAS QUADRATURAS GREGAS AS SOMAS DE RIEMANN-DARBOUX 

 

 

INTRODUÇÃO 
 
Os trabalhos dos chamados “matemáticos alexandrinos” (330-200 a C), em 
particular, os de Arquimedes de Siracusa (287-212 a. C.), sem dúvida, 
representam exemplos típicos relevantes da arte construtiva e experimental 
(quadraturas1 e cubaturas), isto é, utilizam métodos, que muitas vezes 
consideram resultados, sem os devidos cuidados, com a convergência ou 
mesmo em questões envolvendo o infinito. No entanto, é esse trabalho 
artesanal que parte da obtenção de áreas e volumes de figuras curvilíneas2 
que vem a influenciar, diretamente, no desenvolvimento do Cálculo 
Integral, principalmente, com a influência arquimediana nos trabalhos de 
Cavalieri e Leibniz, no século XVII.  

A evolução do conceito de Integral com os trabalhos de Cavalieri (1635), 
Newton (1671), Leibniz (1675) e Cauchy (1823) representam o período 
clássico no desenvolvimento do Cálculo e da Análise matemática. E o 
período moderno se materializa a partir dos trabalhos de Riemann (1854) e 
Darboux (1902).  

Em acordo com Medeiros e Mello (2003) e Medeiros (2009), como Cauchy 
parte da obtenção de primitivas de uma função, temos que, uma função 푓 
é integrável para Cauchy, se 푓 é continua; para Riemann se 푓 é “continua 
quase sempre” e para Lebesgue se 푓 é mensurável. 

Para Medeiros (2009) o conceito de Integral, com Riemann-Darboux se 
encontra em um “quarto estágio” 3, e é dessa forma que encontramos nos 
livros texto de graduação em cursos, principalmente, de Matemática, Física 

                                                        
1 Do Latim quadratum (quadrado). Significa o processo de encontrar um quadrado 
com área igual ao de uma região dada. Para os gregos no processo de quadratura 
só eram utilizados a régua (não numerada) e o compasso. 
2 Figuras limitadas por linhas curvas. 
3 O primeiro começaria com os gregos, o segundo com Newton e Leibniz e o 
terceiro com Cauchy. 
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e Engenharias; mas o conceito tem avançado para estágios posteriores, 
tanto em aspectos cientifico didático com Frederic Riez (1880-1956), 
quanto cientifico técnico com os trabalhos de Henri Lebesgue (1875-1941), 
que caracterizam um “quinto estágio”. Acreditamos, que “brevemente”, 
este “quinto estágio” poderá ser incluído em cursos de graduação, daí uma 
das necessidades de conhecermos um pouco mais da história do Cálculo 
integral.  

Desta forma, o minicurso que propomos e discutimos, apresenta especial 
valor didático, por sua clareza e cuidado na apresentação das atividades e 
dos conteúdos. Ao mesmo tempo buscamos uma objetividade que 
justifique nossa pretensão em trabalhar o conteúdo deste texto, como 
material didático, ou melhor, como um elemento do processo de ensino de 
conteúdos matemáticos, especificamente os relacionados ao Cálculo 
Integral. Assim, ao integrarmos este material histórico, inicialmente ao 
texto, e posteriormente ao ensino de Cálculo em sala de aula, pretendemos 
estabelecer conexões entre as necessidades que levaram ao 
desenvolvimento do conceito, suas dificuldades, e as possibilidades de 
ensino, partindo desta contextualização, e objetivando conduzir o alunado 
a uma valorização da necessidade desse conhecimento. 

Particularmente, nosso público alvo se caracteriza por alunos de graduação 
(ingressantes ou cursando Cálculo I), podendo ser cursado por outros 
interessados, inscritos no encontro, até o total de vagas disponibilizado. 
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CAPÍTULO I A MATEMÁTICA GREGA 

Neste capitulo enunciamos os principais resultados e destacamos os 
matemáticos gregos de maior influência e de maior contribuição para o 
desenvolvimento do cálculo integral.  

Consideramos a matemática grega nos referindo a matemática escrita em 
grego. No chamado período helenista (de falar em grego) o grego era a 
língua dominante no mediterrâneo e porque não dizer, em quase toda a 
extensão do império macedônio de Alexandre Magno (356-323 a C). Assim, 
os grandes matemáticos históricos gregos, não necessariamente nasceram 
na Grécia.  De fato, Arquimedes era de Siracusa, na região da Sicilia, Itália 
e Euclides e Diophantus eram de Alexandria no Egito. 

Nos parece certa pretensão discorrer sobre os matemáticos da era 
alexandrina, pois, pouco sabemos, efetivamente, de suas origens. É certo 
que tinham em comum uma escola de pensamento, uma língua e 
pertenciam a cultura dominante. No entanto, esta descrição se faz 
necessária e a faremos de modo a esclarecer e evidenciar alguns fatos 
históricos; e para isso, buscamos ajuda em bibliografia especializada. 

 

Imagem 01  
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1.1 Os matemáticos alexandrinos 

 
Diofanto, Euclides, Arquimedes, Apolônio, Eratóstenes e Heron são alguns 
dos matemáticos mais importantes da história da Matemática. Entre outros 
matemáticos gregos sua arte e seu trabalho estão intimamente associados 
à escola de Alexandria, um centro científico que se estabeleceu durante o 
período grego clássico. A academia de Alexandria permaneceu ativa desde 
a sua fundação, por volta de 300 a. C., até seu fechamento em 529 d. C. 
Sendo incendiada pelos árabes em 641 d. C. 

Foi durante o último terço do século IV a. C. que Alexandre o grande 
emergiu da Macedônia decidido a conquistar o mundo. Suas 
conquistas o levaram para o Egito, em 332 a. C., ele fundou a cidade 
de Alexandria, na foz do rio Nilo. Esta cidade cresceu rapidamente, 
atingindo uma população de meio milhão de habitantes, em três 
décadas. De particular importância foi à formação da grande 
biblioteca de Alexandria, que logo suplantou a Academia como o 
centro mais importante do mundo em erudição. Em um ponto, a 
instalação teve mais de 600.000 rolos de papiro, uma coleção muito 
mais completa e surpreendente do que qualquer coisa que o mundo 
já vira. Na verdade, Alexandria permaneceria o foco intelectual do 
mundo Mediterrâneo através dos períodos gregos e romanos até sua 
destruição final em 641 d. C. nas mãos dos árabes. (DUNHAM, 1991, 
p. 29) 

Para muitos historiadores, a tríade mais famosa de matemáticos gregos é a 
composta por Thales de Mileto (600 a. C.), Pitágoras de Samos (500 a. C.) 
e Euclides de Alexandria (300 a. C.). A tradição nos conta que Thales e 
Pitágoras aprenderam Matemática no Egito e na Mesopotâmia, e a ela 
incorporaram o modo de pensar grego. Thales tradicionalmente com 
problemas geométricos, visando explicar e generalizar o observável e 
Pitágoras com o número em uma concepção mística. 

No entanto, aqui, nos fixaremos em delinear, mesmo que de forma 
resumida, aspectos do trabalho de 03 matemáticos do período entre 330-
200 a. C. Os trabalhos desses “matemáticos alexandrinos” representam 
exemplos típicos relevantes de uma arte construtiva e experimental 
(medidas de distâncias, quadraturas e cubaturas), usando métodos que 
consideram os resultados, muitas vezes, sem os cuidados para com a 
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convergência ou mesmo em questões envolvendo o infinito, e sua 
influência no desenvolvimento do Cálculo Integral. 

 

1.2 Sobre o método de exaustão de Eudoxo 
 

Os limitados conceitos aritméticos dos gregos não lhes permitiam associar 
as figuras geométricas números para medir suas áreas e seus volumes. 
Assim, tinham que tratar diretamente com as figuras que eles tomavam 
como magnitudes. Para determinar a quadratura (área) ou cubatura 
(volume) de uma figura os matemáticos gregos, especialmente Eudoxo, 
Euclides e Arquimedes, deviam determinar uma razão com outra figura 
conhecida (quadrados e cubos). Para isso, os gregos desenvolveram uma 
sofisticada Teoria de Magnitudes (grandezas) e Proporções, principalmente 
Eudoxo de Cnido. 

Na geometria grega figuras curvilíneas (círculos, segmentos de parábolas) 
têm áreas que são magnitudes geométricas do mesmo tipo que as figuras 
poligonais (quadrados, triângulos,...). 

Dada uma figura curvilínea 퐴 para se determinar sua área 푎(퐴) se busca 
uma sucessão de polígonos {푃 ,푃 ,⋯ ,푃 ,⋯	} que aproximem 
progressivamente a área de 퐴. Foi Eudoxo, o pai da Teoria das Proporções, 
quem idealizou um método para relacionar magnitude de uma área (ou 
volume) de uma figura curvilínea com o limite das áreas progressivas dos 
polígonos. Assim, se busca demonstrar que é possível encontrar um 
polígono na sucessão {푃 ,푃 ,⋯ ,푃 ,⋯	} cuja área difere da 푎(퐴) por uma 
diferença tão pequena quanto se queira. Simbolicamente: Dado 휀 > 0 se 
pode encontrar um polígono 푃  na sequência, tal que a diferença 푎(퐴) −
푎(푃 ) < 휀 para 푛 suficientemente grande. 

Como podemos ver na demonstração da Proposição X. 1 (Axioma de 
Eudoxo-Arquimedes) – “Dadas duas magnitudes (grandezas) desiguais, se 
da maior se subtrair uma magnitude maior do que a sua metade, e do que 
sobrar uma magnitude maior do que a sua metade, e se este processo for 
repetido continuamente, sobrará uma magnitude que será menor do que a 
menor das grandezas dadas”  do Elementos, onde Euclides usa o método 
de exaustão de Eudoxo.  



João Cláudio Brandemberg 

 
16 

 

O método de exaustão é a garantia dos resultados apresentados no livro 
XII dos Elementos. Ele se torna a principal ferramenta na resolução de 
problemas de quadraturas e cubaturas que envolvem questões 
infinitesimais, empregando uma forma de demonstração indireta e evitando 
a necessidade de se continuar indefinidamente, o que necessitaria do uso, 
ou cálculo, de limite. Foi assim, que Euclides e Arquimedes buscaram 
justificar seus resultados de forma rigorosa. 

Arquimedes aplicou o método de exaustão em grande parte de sua obra, 
tanto para quadraturas (Sobre a quadratura da parábola) como para 
cubaturas (Sobre a Esfera e o Cilindro) que ele realizara mediante a 
aplicação de seu original método mecânico. 

No “seu método”, Arquimedes explica como, por ideias mecânicas, chega a 
suas conclusões. De fato, o procedimento consiste em pesar (equilibrar) 
certo número de exemplares de uma figura geométrica em uma balança, 
com exemplares de outras figuras. Para achar a área de uma figura, 
imagine a mesma cortada em tiras e, mentalmente, ponha-as na 
extremidade de uma alavanca, de modo que fiquem em equilíbrio com uma 
figura de área conhecida. A figura 01, a seguir, ilustra o principio da 
alavanca (balança) na determinação da área de um arco de parábola.  

 

Figura 01: Ilustração da balança de Arquimedes  
       para a quadratura da parábola 

   Fonte: www.ifi.unicamp.br 
 

Os problemas das quadraturas e cubaturas de figuras geométricas são 
interessantes, e mobilizaram a comunidade de matemáticos e não 
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matemáticos, ao longo da história. O objetivo principal era encontrar uma 
forma de quadrar o círculo, isto é dado um circulo obter um quadrado de 
mesma área. Mesmo provado sua impossibilidade, esta busca fez surgirem 
problemas adjacentes ou preliminares, de quadraturas “mais simples”, 
como as quadraturas: do retângulo, do triângulo e de lúnulas. 
Vejamos algumas quadraturas básicas de geometria grega. Usaremos na 
representação, elementos da notação simbólica moderna usual. 

 

A quadratura do retângulo 

Para construirmos um quadrado com a mesma área de um retângulo dado 
seguimos o seguinte roteiro (ilustrado na figura 02 a seguir): 

 

Roteiro: 

i) Considere o retângulo ABCD. 

ii) Com centro em D trace a circunferência de raio CD. 

iii) Prolongue o segmento AD intersectando a circunferência em 

um ponto N. 

iv) Encontre o ponto médio M do segmento NA. 

v) Com centro em M trace uma circunferência de raio AM. 

vi) Trace uma perpendicular a AN pelo ponto D, que intersecte 

a circunferência maior em um ponto E. 

vii) Construa um quadrado de lado DE. 

viii) Esse quadrado DEFG, terá área igual a do retângulo dado.  
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    Figura 02: Quadratura do retângulo 
Fonte: obaricentrodamente.blogspot.br  

 

Demonstração: 

Como sabemos a área do retângulo ABCD é dada por 푆 = 퐴퐷 ∙ 퐷퐶 =
퐴퐷 ∙ 퐷푁. 

Da figura 02 temos as seguintes relações: 퐴퐷 = 퐴푀 + 푀퐷 e 퐷푁 = 푀푁 −
푀퐷 = 퐴푀 −푀퐷 logo, 푆 = 퐴퐷 ∙ 퐷푁 = (퐴푀 + 푀퐷) ∙ (퐴푀 −푀퐷) =
퐴푀 −푀퐷 . Do triângulo retângulo MDE, temos pelo teorema de 
Pitágoras, que 푀퐸 = 푀퐷 +퐷퐸  e como a área do quadrado construído 
DEFG é dada por 푆 = 퐷퐸  e por construção AM=ME, raios da 
circunferência maior, concluímos que 푆 = 퐷퐸 = 	푀퐸 −푀퐷 = 퐴푀 −
푀퐷 = 	 푆 , isto é, construímos a moda grega (com régua e compasso) 
um quadrado de mesma área de um retângulo dado.  

Para o processo de Quadratura do triângulo basta construir um 
retângulo com mesma base e altura igual à metade da altura do triângulo 
dado.  푆 = (퐴퐵 ∙ ℎ) = 퐴퐵 ∙ ℎ = 푆  .  E em seguida procedemos para 
a quadratura do retângulo, como ilustrado na figura 03, a seguir:  
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Figura 03: Quadratura do triângulo 
Fonte: obaricentrodamente.blogspot.br  

  

A quadratura de Lúnulas 

Nos exemplos anteriores o processo utilizado nos parece elementar. No 
entanto para figuras curvilíneas este processo de construção não é 
suficiente. Foi Arquimedes, como veremos amiúde, o primeiro a vislumbrar 
um método mais geral para a quadratura destas figuras que em seu cerne 
continham o gérmen do Cálculo Integral. O primeiro a obter a quadratura 
exata de uma figura curvilínea foi Hipócrates de Chios (470-410 a C), um 
matemático grego do século V a C, que obteve a quadratura de uma figura 
curvilínea denominada lúnula, por seu formato de lua crescente. Em seu 
método de obtenção da quadratura Hipócrates considera o seguinte 
resultado (proposição): Segmentos circulares semelhantes estão na mesma 
razão que os quadrados de suas bases, isto é, dado dois segmentos 
circulares de áreas 푆 	e 푆  e de bases 퐴퐵 e 퐶퐷, respectivamente, temos 

que = . Vejamos então, uma versão do método de quadratura da 

lúnula realizado por Hipócrates. 

Temos a seguinte proposição: A lúnula ABC é quadrável. 

Seguiremos na demonstração as notações das figuras a seguir, 
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Figura 04: Ilustrações para a quadratura da lúnula ABC de Hipócrates 
Fonte: Aaboe, 2002. 
 

Demonstração: Consideremos as áreas dos segmentos circulares 

designadas por I e II, da proposição anterior temos que = (√ 	 )
( )

= , logo 

퐼퐼 = 2퐼 (o triângulo ABC é isósceles e retângulo em B). Se representarmos 
a área do triângulo ABC por 푆Δ = 퐼퐼 + 퐼퐼퐼 teremos: 

푆ℒ = 2퐼 + 퐼퐼퐼 = 퐼퐼 + 퐼퐼퐼 = 푆Δ = = 푟 , que é, exatamente, a área de 
um quadrado de lado 푟. cqd.    

Muito embora este procedimento seja engenhoso, elegante e criativo, ele 
não se aplica a obtenção de quadraturas de todas as figuras curvilíneas, 
como, por exemplo, no caso do Círculo, o qual não pode ser quadrado com 
a utilização apenas de régua e compasso. Para estes casos é necessário a 
utilização de um método que em essência envolve um processo de limite, 
cujas origens antecedem Arquimedes, em uma técnica denominada Método 
de Exaustão, que ele utiliza em seus trabalhos, como A quadratura da 
Parábola, e que é devido a Eudoxo. Esse procedimento, inaugurado por 
Arquimedes é, sem dúvida, a principal influência no desenvolvimento do 
que viria a ser o Cálculo Integral.  
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 Observe a seguinte consideração: Seja a função 푓(푥) = 푥 definida 
no intervalo [0,1]. Tomamos uma partição do intervalo [0,1] como segue 
0, , , ,⋯ , [ , ]. Construímos a sequencia de retângulos, o primeiro 

com base  e altura 푓 = , continuando até o n-ésimo retângulo, cujas 

áreas são dadas, respectivamente, por 푠 = ∙ = ; 푠 = ∙ = ;...; 

푆 = ∙ = .  

A área total destes retângulos é dada pela soma 퐴 = 푆 + 푆 + ⋯+ 푆 , ou 
seja, 퐴 = (1 + 2 +⋯+ 푛) = ∙ ( ) = (1 + ). Se quisermos 
considerar a área sob o gráfico da função no intervalo [0,1] vemos que o 
valor de 퐴  se aproxima por excesso da área procurada. A medida que 
aumentamos o valor de 푛 o erro cometido na aproximação diminui e 
teremos o valor exato quando fizermos 푛 → +∞. Assim, a área será dada 
por 푆 = lim → ∞ 1 + = . 

Observamos que a noção de limite não era do conhecimento dos gregos, 
logo a maioria das quadraturas, ou determinações de áreas, como a do 
circulo eram feitas pela melhor aproximação. 

 

1.3 Quadraturas e Cubaturas no Elementos de Euclides 
  

Como vimos afirmando, o método de exaustão de Eudoxo vem 
fundamentar as demonstrações geométricas de Euclides, que descrevemos 
a seguir, principalmente relacionadas às proposições que compõem o Livro 
XII dos Elementos. 

 
Quadraturas e Cubaturas no Livro XII dos Elementos  

(Áreas e volumes obtidos pelo método da exaustão de Eudoxo) 
 
Proposição XII. 1 – Polígonos semelhantes inscritos em círculos estão 
entre si como o quadrado de seus diâmetros. 

Proposição XII. 2 – Os círculos estão entre si como os quadrados de 
seus diâmetros.  
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Proposição XII. 3 – Toda pirâmide triangular se decompõe em outras 
duas pirâmides equivalentes, semelhantes entre si e com a primeira, e em 
dois prismas equivalentes que são maiores que a metade da pirâmide 
inteira. 

Proposição XII. 4 – Se duas pirâmides triangulares de mesma altura se 
decompõem em duas pirâmides equivalentes e semelhantes a elas e em 
dois prismas equivalentes; então as bases das pirâmides estão em mesma 
razão que os prismas. 

Proposição XII. 5 – As pirâmides triangulares de mesma altura estão 
entre si como suas bases. 

Proposição XII. 6 – As pirâmides de mesma altura com bases poligonais 
estão entre si como suas bases. 

Proposição XII. 7 – Todo prisma triangular se decompõe em três 
pirâmides triangulares equivalentes. 

Proposição XII. 8 – Pirâmides triangulares semelhantes estão entre si 
como as razões triplicadas de seus lados correspondentes. 

Proposição XII. 9 – Nas pirâmides triangulares equivalentes, as bases 
são inversamente proporcionais às alturas. 

Proposição XII. 10 – Todo Cone é a terça parte de um Cilindro de 
mesma base e mesma altura. 

Proposição XII. 11 – Cones e Cilindros de mesma altura estão entre si 
como suas bases. 

Proposição XII. 12 – Os cones e cilindros semelhantes estão entre si 
como as razões triplicadas dos diâmetros de suas bases. 

Proposição XII. 13 – Se um Cilindro é cortado por um plano paralelo a 
suas bases então, um cilindro esta para o outro como seus eixos. 

Proposição XII. 14 – Cones e cilindros de bases iguais estão entre si 
como suas alturas. 

Proposição XII. 15 – Em cones e cilindros equivalentes as bases são 
inversamente proporcionais às alturas. 
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Proposição XII. 16 – Dados dois círculos com o mesmo centro, inscrever 
no circulo maior um polígono equilátero e de um número par de lados que 
não toque o circulo menor. 

Proposição XII. 17 – Dadas duas esferas com o mesmo centro, inscrever 
na esfera maior um poliedro que não toque a esfera menor. 

Proposição XII. 18 – As esferas estão entre si como as razões triplicadas 
de seus diâmetros (URBANEJA, 2008).      

Na Proposição XII. 2 – Os círculos estão entre si como os quadrados de 
seus diâmetros, Euclides aplica efetivamente, pela primeira vez, o método 
de exaustão de Eudoxo. Com isso, se introduz a ideia de uma constante 
vinculada a todos os círculos que relaciona a sua circunferência (perímetro) 
ao seu diâmetro. A relevância desta relação é, posteriormente, enfatizada 
por Arquimedes, que buscará, exaustivamente, quantificar tal número. É 
isso que ele faz, em seu famoso trabalho, Sobre a medida do circulo. 

 

 

Figura 05: A área do circulo no livro XII dos Elementos (Edição de 1482) 
Fonte: Urbaneja, 2008. 
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1.4 Os trabalhos de Arquimedes 

 
A crise dos incomensuráveis (irracionais) marcou uma mudança radical na 
geometria (modo de pensar) grega. O número não é mais a essência do 
universo. As dualidades do tipo discreto-contínuo, finito-infinito, 
possibilitaram a geometria uma maior flexibilidade, permitindo medidas 
aproximadas e um desenvolvimento independente da aritmética e da 
álgebra. Com isso, a matemática grega passa a ter um enfoque 
exclusivamente geométrico. Sua álgebra passa a ser retórica e geométrica 
onde os números são substituídos por segmentos de retas e as operações 
entre eles mediante construções, a saber: a soma de dois números se 
realiza por justaposição de segmentos; o produto de dois números é a área 
do retângulo cujos lados têm como medidas estes números; o quociente de 
dois números é a razão dos segmentos que os representam. Assim, para 
realizar a quadratura de uma figura geométrica, os gregos buscavam 
encontrar (estabelecer) uma razão entre a figura a quadrar e outra de 
quadratura conhecida.  É o que Arquimedes realiza ao estabelecer a razão 
entre “um segmento de parábola e um triangulo inscrito nesse segmento” 
na proposição 24 do seu tratado Sobre a quadratura da parábola e na 
proposição I do Método (URBANEJA, 2008). 

O estabelecimento dessas razões leva a um processo de divisão de 
segmentos de retas que conduz aos infinitesimais. Além disso, a divisão 
destes segmentos em um número infinito de pontos introduz os indivisíveis, 
os quais sobre a influência de Arquimedes e Cavalieri se consolidaram em 
um dos suportes do Cálculo Infinitesimal.  

A polêmica entre a Academia e o Liceu teve uma grande repercussão 
ulterior no desenvolvimento conceitual da matemática, inaugurando a 
dualidade infinitesimais-indivisíveis, que estabelece a tradição 
cinemática representada por Arquimedes, Oresme, Galileu, Torricelli, 
Roberval, Barrow e Newton frente a tradição atomística da qual 
tomam parte Arquimedes, Demócrito, Kepler, Cavalieri, Fermat, 
Pascal, Huygens e Leibniz. Como vemos, Arquimedes participa de 
ambas tendências (URBANEJA, 2008, p. 74-75. Tradução nossa). 
 

Arquimedes, mais que qualquer outro matemático da antiguidade, fez 
avanços na geometria (matemática) a partir de seus estudos sobre os 
sólidos, como as esferas (relacionadas a terra e a lua), os cilindros, os 
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prismas e os cones, além de estabelecer relações entre elas e estudar suas 
relações com as figuras planas (círculos e polígonos). Arquimedes 
descobriu como determinar os volumes dos sólidos (cubaturas) e a área de 
figuras planas (quadraturas) utilizando o seu método do equilíbrio 
(alavanca) e confirmando seus resultados via método de exaustão. Todas 
as mensurações relacionadas a sólidos redondos e superfícies curvilíneas 
começaram com Arquimedes. Estes resultados estão descritos em seus 
inúmeros trabalhos, que felizmente, resistiram ao tempo e foram 
amplamente estudados pelas gerações posteriores, se tornando de grande 
importância nos avanços da matemática. A seguir, descrevemos 
resumidamente, algumas de suas obras sobreviventes.  

Obras sobreviventes até os dias atuais (HEATH, 2002): 

- Sobre o Equilíbrio dos Planos (dois volumes); 
- Sobre as Medidas do Círculo; 
- Sobre Espirais; 
- Sobre a Esfera e o Cilindro (dois volumes); 
- Sobre Conóides e Esferóides; 
- Sobre os Corpos Flutuantes (dois volumes); 
- A Quadratura da Parábola; 
- O Stomachion; 
- O Problema da contagem dos bois (1773); 
- O Contador de Areia; 
- O Método dos Teoremas Mecânicos (palimpsesto, 1906).  

 
Em Sobre o Equilíbrio dos Planos, Arquimedes explica a lei da alavanca4 e 
usa os princípios derivados para calcular as áreas e os centros de gravidade 
de várias figuras geométricas, como: triângulos e paralelogramos.  

Com relação à Quadratura da Parábola (em 24 proposições), ele prova 
através de dois métodos que a área delimitada por uma Parábola e uma 
linha reta é 4 3⁄ 	da área de um triângulo com a mesma base e a mesma 
altura (Figura 06). Ele obtém este resultado calculando o valor de uma 
série geométrica de infinitos termos com razão 1 4⁄ . A saber, 

                                                        
4 Uma alavanca é uma máquina, um dispositivo mecânico, utilizada para facilitar o 
trabalho; onde se utiliza uma força pequena por uma grande distância ou vice 
versa.   
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Figura 06: Quadratura da parábola  

Em Sobre as Medidas do Circulo (em 03 Proposições), Arquimedes nos 
mostra um intervalo de aproximação para o valor de 휋, isto é, 223 71⁄ <
휋 < 22 7⁄ . Para isso, ele utiliza o método de Retificação da Circunferência5 
(Figura 07), uma aplicação direta da segunda proposição, na qual 
o diâmetro é dividido em sete partes iguais e o comprimento 
da Circunferência é aproximadamente igual a vinte e duas dessas partes.  

 

 

Figura 07: Retificação da circunferência. 

 
                                                        
5 Obter um segmento de reta cuja medida é a mesma do comprimento da circunferência 
dada. 
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A quadratura do Círculo 

O método de exaustão de Eudoxo aplicado por Arquimedes, permite a cada 
passo estimar o erro que se comete na pseudo-quadratura. De fato, 
inscrevendo um quadrado no circulo dado (Figura 08a) é fácil ver que a 
diferença entre a área dos dois é menor que a metade da área do círculo 
dado. Se a seguir construímos um octógono (Figura 08b), verificamos que 
a diferença entre o segmento circular de base AB e o triângulo isósceles 
AFB é menor que a metade do segmento circular considerado. Assim, 
podemos reiteradamente obter polígonos inscritos no circulo com o dobro 
de lados do polígono inscrito no passo anterior. A cada passo são 
adicionadas a área do novo polígono uma quantidade superior a metade de 
diferença da área do circulo com o polígono anterior, isto é, aplicando o 
principio do método de Eudoxo, podemos obter um polígono cuja diferença 
para a área do circulo seja tão pequena quanto se queira.  

 

Figura 08: Ilustração para a quadratura do círculo.  
Fonte: Urbaneja, 2008.  

 

De fato, seja 퐷 = 푎(퐶)− 푎(푃 ) a diferença entre a área do circulo e a área 
do quadrado 푃 :	퐴퐵퐷퐸. Continuando o processo, duplicando os lados, 
obtemos o polígono 푃  de 2  lados onde 퐷 = 푎(퐶)− 푎(푃 ). Devemos 
mostrar que 퐷 < 퐷 .  

Agora, sendo  
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퐷 − 퐷 = 푎(푃 )− 푎(푃 ) = 4푎(퐴퐹퐵) = 2푎(퐴퐵퐵′퐴′) 	> 2푎(푠푒푔푡표푐푖푟푐푢푙푎푟퐴퐵), 
e 2푎(푠푒푔푡표푐푖푟푐푢푙푎푟퐴퐵) = [푎(퐶)− 푎(푃 )] = 퐷 , temos 퐷 −퐷 > 퐷 . Em 

geral, 퐷 −퐷 = 푎(푃 ) − 푎(푃 ) > [푎(퐶)− 푎(푃 )] = 	 퐷  ou de forma 

equivalente 퐷 < 퐷 , onde 푎(퐶)− 푎(푃 ) é a soma das áreas dos 2  
segmentos circulares determinados sobre o circulo pelos lados do polígono 
푃 .  

Arquimedes trabalhando com um polígono inscrito (por dentro) e outro 
circunscrito (por fora) e duplicando seus lados obtém aproximações da 
área do circulo por falta e por excesso (aqui, 퐷 = 푎(푃 ) − 푎(퐶)) que lhes 
permitem inferir que a área do circulo é equivalente à área de um triangulo 
retângulo de altura igual ao raio do circulo e base igual ao comprimento de 
sua circunferência (Figura 09). Arquimedes descreveu polígonos de 96 
lados, o que lhe garantiu uma excelente aproximação. Ele havia provado 
que a circunferência (relacionada ao circulo aproximado pelos polígonos de 
96 lados) é proporcional ao seu diâmetro numa razão de cerca de 3 		 

vezes. Mais precisamente, 3 < 휋 < 3 · Assim, a aproximação de 
Arquimedes para o 휋 é muito próxima a que usamos atualmente em 
cálculos simples.  

 

 Figura 09: Ilustração do método de Arquimedes para a quadratura do círculo 
 Fonte: www. Scielo.br. 
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Para Arquimedes um de seus trabalhos mais importantes é o estudo Sobre 
as Esferas e os Cilindros. Neste trabalho ele escreveu sobre as áreas e os 
volumes de esferas, cilindros, cones, pirâmides e de todas as figuras 
sólidas e planas relacionadas a eles.  

Aqui, para suas demonstrações parte de proposições6 simples, como: “Se 
um polígono é circunscrito a um circulo dado, seu perímetro é maior que o 
do circulo” e “Dadas duas grandezas diferentes, é possível encontrar, duas 
linhas retas diferentes de tal modo que a maior linha reta esta para a 
menor assim como, a maior grandeza está para a menor”, sobre 
perímetros e proporções; até resultados mais complexos, como: “A 
superfície de qualquer cilindro reto, excluindo as bases, é igual a um 
círculo, cujo raio é média proporcional entre o lado do cilindro e o diâmetro 
da sua base” , “A área da figura, inscrita em uma esfera, que consiste em 
porções de superfícies cônicas, é menor do que quatro vezes a área do 
maior círculo da esfera” e “Dados um cone ou um cilindro, encontrar uma 
esfera de volume igual ao do cone ou do cilindro”. 

Novamente usando seu método mecânico (alavanca, balança) ele 
determina suas áreas superficiais e volumes e as justifica via principio de 
exaustão. Os resultados ilustrados nas figuras a seguir são devidos a 
Arquimedes.  

 

Figura 10: Ilustração sobre os volumes de um paralelepípedo 
                             e um cilindro de mesma altura 
          Fonte: commons.wikimedia.org 

                                                        
6 Proposições 01, 02, 10 e 25 do livro I e 01 do livro II On the sphere and cylinder 
traduzidas de Heath (2002). 
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Figura 11: Ilustração sobre a relação entre os volumes de uma esfera  
    e um cilindro de altura igual ao diâmetro da esfera 

   Fonte: commons.wikimedia.org 
 
Uma forma de comparação adaptada do método do equilíbrio de 
Arquimedes (Figura12) e bastante utilizada é a comparação entre o volume 
de líquidos contidos em objetos com os requeridos formatos dos sólidos, 
como ilustramos a seguir (Figuras 13 e 14). 
 

 

Figura 12: Ilustração do método do equilíbrio de Arquimedes.  
Fonte: fatosmatematicos.blogspot.com 
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Figura 13: Ilustração para soma de volumes de sólidos. 
Fonte: aprender-ensenyar-matematicas.blogspot.com 

 

 

 

 
Figura 14: Comparação entre os volumes com a utilização de líquidos 
                   contidos em objetos com os requeridos formatos dos sólidos 
Fonte: matematicaparaoenem.com.br 
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1.5 Atividades7  
 

Atividade 01 

Em muitas regiões da Amazônia o volume de “toras” 8 de madeira de uma 
árvore cortada é calculado de acordo com a seguinte prática: 

i) Dá-se uma volta em torno da “tora” com um barbante. 
ii) Dobra-se o barbante duas vezes pela ponta e esse 

comprimento é medido, com fita métrica. 
iii) O valor obtido com essa medida é multiplicado por ele mesmo e 

depois multiplicado pelo comprimento da “tora”. Este é o 
volume estimado da madeira. 

Outra estimativa, considerando-se a “tora” como um cilindro perfeito. A 
diferença entre essas medidas equivale às perdas no processo de corte 
para comercialização. Assim, pode-se afirmar que essas perdas são da 
ordem de: 30%, 15%, 22%, 12% ou 5%. 

 
Atividade 02 

Uma artesã confecciona dois diferentes tipos de vela ornamental a partir de 
moldes feitos com cartões de papel retangulares de 20 cm X 10 cm. Unindo 
o cartão de duas maneiras e formando dois cilindros (um de altura 10 e 
outro de altura 20 centímetros) e, em seguida, os preenche com parafina. 
Assim, podemos afirmar, proporcionalmente, que o volume de uma das 
velas é: igual, o dobro ou o triplo do volume da outra.  

 
Atividade 03 

Considere a função 푓(푥) = 푥  com 푥 restrito ao intervalo [−1,1]. Seu 
gráfico é um arco de parábola. Determine a área desta região. 

 

                                                        
7 As atividades 01 e 02 foram reescritas a partir das elaboradas pelo professor Ari 
Jr, publicadas no caderno ENEM2015 no Jornal Diário do Pará (02/07/2015).  
8 Tronco da árvore em questão, utilizado para fins comerciais de compra e venda. 
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Atividade 04 

Tente determinar uma forma geral para determinar a área sobre uma curva 
푓(푥) restrita a um intervalo [푎, 푏], nos moldes da questão anterior.  

 
Atividade 05 

Se um paralelogramo e um triângulo tem mesma base e estão situados 
entre duas paralelas, então o paralelogramo tem o dobro da área do 
triângulo.  

 
Atividade 06  

Triângulos como mesma base e mesma altura tem mesma área. 

 
Atividade 07 

Escreva a demonstração de Euclides para o Teorema de Pitágoras (Livro I – 
47). 
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1.6  Fichas Biográficas de Eudoxo e Arquimedes 
 

 

Eudoxo de Cnidos (408 a C – 355 a C) 

 
Originário da Ásia Menor, Eudoxo estudou com Arquitas em 
Tarento, aprendeu Astronomia no Egito e fundou sua escola em 
Cysicus e Posteriormente, juntou-se a escola platônica. Era médico, 
geômetra e astrônomo. Foi o principal responsável pela introdução 
da Astronomia na Grécia e por suas explicações matemáticas dos 
fenômenos astronômicos. Seu trabalho com as proporções é 
profundo e se origina da discussão sobre os irracionais pelos 
pitagóricos: os irracionais podem ser considerados números?  

Para isso, Eudoxo introduziu o conceito de Magnitude o qual poderia 
ser associado a um segmento, a áreas e a volumes. As Magnitudes 
eram comensuráveis ou incomensuráveis e não estavam, 
necessariamente, associadas a valores quantitativos, assim, as 
razões e proporções entre Magnitudes eram sempre associadas a 
processos geométricos. A Geometria se torna a garantia de 
demonstração para questões aritméticas. Além dessa importante 
relação entre os processos aritméticos e geométricos para a 
matemática grega, Eudoxo foi o criador do chamado método de 
exaustão para calcular a área de figuras circulares, obtendo vários 
resultados importantes, apresentados, posteriormente, nos 
Elementos de Euclides (livro V – Estudo geométrico das 
proporções), e nos trabalhos de Arquimedes sobre áreas e volumes 
dos “corpos redondos”. 
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Arquimedes de Siracusa (287 -212 a C) 

 

Arquimedes viveu a maior parte de sua 
vida em Siracusa, colônia grega da 
Sicília. Recebeu sua educação em 
Alexandria, tendo mantido seus contatos 
com os estudiosos do Museu por toda 
sua vida, principalmente, com 
Eratóstenes que era seu amigo. 
Arquimedes era privilegiado 
intelectualmente e muito habilidoso na 
resolução de problemas práticos 
principalmente das engenharias e da 
mecânica. 

 Foi o inventor das polias e das catapultas além de outros artefatos 
militares. Seus conhecimentos perpassam várias áreas, sendo o 
mesmo considerado um dos maiores cientistas (matemático, 
engenheiro) de todos os tempos. 
Arquimedes Calculou as áreas e volumes do Cilindro, do Cone e da 
Esfera (além das áreas do circulo e quadraturas de parábolas) e 
estabeleceu relações entre esses volumes através de um método 
que ele denominou de “equilíbrio dos corpos”. 

Encontram-se ainda nos trabalhos de Arquimedes aproximações 
para o 휋 usando aproximações para o comprimento da 
circunferência. Por sua utilização, aperfeiçoada, do método de 
exaustão de Eudoxo, em seus cálculos de áreas e volumes 
Arquimedes é considerado um dos precursores do Cálculo Integral 
(HEATH, 2002). 

 

 

 

 

Imagem 02 
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CAPÍTULO II INFLUÊNCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
CÁLCULO  

 
A partir do século XV, podemos elencar os seguintes fatos 

relevantes que caracterizam um contexto (social) para o surgimento e 
o desenvolvimento histórico do Cálculo Infinitesimal; 

i) As grandes navegações (século XV); 

ii) A invenção da Imprensa (Gutenberg, final do século XV); 

iii) O Renascimento italiano: Luca Pacioli; Scipione Del Ferro, 
Tartaglia, Cardano, Ferrari e Bombelli; François Vièté; 

iv) O desenvolvimento tecnológico: a Matemática precisa dar 
respostas e ferramentas; questões sobre áreas e volumes 
(centro de gravidade). Lucas Valério (1552-1618) renasce os 
métodos desenvolvidos pelos antigos gregos: Apolonio, 
Arquimedes, Eudoxo; 

v) Os gigantes: Galileu Galilei (1564-1642) e seu vislumbre do 
Cosmo e Johanes Kepler (1571-1630) e o funcionamento do 
sistema solar; 

vi) Na virada do século XVI para o XVII o eixo de produção 
matemática migra para o norte europeu (Inglaterra, França e 
Alemanha); 

vii)  A invenção dos Logaritmos por John Napier (1550-1617) e 
Henry Brigss (1561-1631); 

viii)   O desafio do infinito no século XVII: Jacob Bernoulli (1654-
1705) e Johann Bernoulli (1667-1748); 

ix) Isaac Barrow (1630-1677) e as relações (conexões) entre os 
problemas de tangentes e o cálculo de áreas e volumes; 

x) Os trabalhos de Isaac Newton (1642-1727) e Gottfried Leibniz 
(1646-1716) e a invenção do Cálculo. 
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2.1 Os trabalhos de Cavalieri 

Publicado por Cavalieri, em 1635, o método dos indivisíveis, 
Geometria Indivisibulus Continuorum, utilizado no cálculo de áreas e 
volumes de figuras geométricas, é uma técnica que se caracteriza pela 
decomposição de uma figura geométrica em tiras indivisíveis. Para Cavalieri 
a linha (reta, curva) é composta por pontos, o plano por linhas e um sólido 
é composto por planos. O volume de um sólido seria a soma de um 
número indefinido de áreas (planos) paralelas. Os indivisíveis de área e de 
volume. É o chamado principio de Cavalieri. 

Principio de Cavalieri: Dois sólidos com a mesma altura, que tem 
suas seções planas de mesmo nível com as mesmas áreas, tem o 
mesmo volume. 

Segundo este princípio o volume de uma pirâmide de base 
quadrada seria dado pela soma de um número infinito de áreas de 
quadrados paralelos (os indivisíveis). 

 

 

Figura 15: Ilustração do principio de Cavalieri  
                               para o volume da pirâmide.  

Fonte: Roque, 2012. 
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Mais geralmente, podemos determinar o volume de esferas, 
cilindros e cones, como representados na figura a seguir. 

 

 

Figura 16: Ilustração do principio de Cavalieri  
      para determinação de volumes.  

 

Temos 푉 = 2휋푅 	e 푉 = , logo o volume da esfera de raio R é igual ao 
volume do cilindro de altura 2푅 menos duas vezes o volume do cone de 
altura R, isto é,  

푉 = 푉 − 2푉 = 2휋푅 − → 푉 =  . 

Outro importante trabalho de Cavalieri é o Exercitaciones Geometricae sex 
(1647).  

 

2.2 Newton e Leibniz 

Mudanças fundamentais ocorreram no campo de pesquisa da 
análise matemática (ou Cálculo Infinitesimal) durante os séculos XIX e XX, 
em um desenvolvimento que segundo Roque (2012), apresenta três fases 
e que determinam a imagem da matemática atual. 
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A história da análise, ou do cálculo infinitesimal, possui um papel 
central nessas transformações e costuma ser dividida em três 
momentos: um primeiro, de natureza geométrica, em que problemas 
e métodos de investigação geométrica eram predominantes; um 
estágio analítico, ou algébrico, que começou por volta de 1740 com os 
trabalhos de Euler e atingiu sua forma final com Lagrange, no final do 
século XVIII; e o período em que foi forjada uma nova arquitetura 
para a análise matemática proposta inicialmente por Cauchy no inicio 
do século XIX e continuada por diversos outros matemáticos nas 
décadas seguintes (ROQUE, 2012, p. 343).  

Em um desses estágios destacamos, neste capítulo os aspectos 
geométricos do trabalho de Leibniz. 

No desenvolvimento de seus trabalhos com o Cálculo Infinitesimal, 
Leibniz, assim como Johann Bernoulli, utilizou “métodos geométricos” com 
forte inspiração nos trabalhos de Cavalieri e Pascal; principalmente 
referencia ao Cálculo Integral onde suas inspirações se coadunam ao 
método dos indivisíveis, proposto por Cavalieri e que se solidifica em uma 
técnica para o cálculo de áreas e volumes. 

Newton elaborou seu Cálculo na forma de uma Teoria que ele 
denominou Método das Fluxões e dos Fluentes. As grandezas variáveis, 
introduzidas para representar as diferentes formas do movimento, e que 
são dependentes do tempo ele denominou de Fluentes. As velocidades dos 
fluentes, isto é, as derivadas com relação ao tempo, que ele chamou de 
Fluxões (FERNANDEZ & CASTRO, 2004). 

Fundamentalmente, seu método se caracteriza pelos seguintes 
problemas: (i) Dada uma relação entre os fluentes determinar a relação 
entre as fluxões correspondentes (problema direto) e Dada uma relação 
entre as fluxões determinar a relação entre os fluentes correspondentes 
(problema indireto). 

Newton foi aluno de Isaac Barrow o que determinou a influência 
das pesquisas de Barrow no trabalho de Newton. Foi Barrow, quem 
primeiramente relacionou os conceitos (resultados) sobre os problemas de 
tangentes com o cálculo de áreas e volumes. Resumidamente, Barrow 
considera a curva 푦 = 푥  e toma a área sob o gráfico da “parábola 
generalizada” (Figura 17) como 퐴 = . Considerando a curva 푦 = , 
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ele obtém que a inclinação da reta tangente a esta curva, no ponto de 
abscissa 푎, é 푎 .  

 

Figura 17: Área sob o gráfico de 풚 = 풙풏 ퟏ

풏 ퟏ
 no intervalo [ퟎ,풂].  

 

 Para Newton e Leibniz cabe a invenção do Cálculo. No entanto, suas 
abordagens são bem diferentes, tanto quanto a forma quanto, as principais 
influências. Newton apresenta uma visão cinemática do Cálculo, ou seja, a 
derivada (fluxão) é vista como uma taxa de variação em função do tempo. 

Algo do tipo 
∆풚
∆풙

. Leibniz considerava 푥 e 푦 variando, com variações muito 

pequenas e em sequência. 푑푥 e 푑푦 seriam as diferenças entre valores 
consecutivos destas sequências. 

 Com relação à integração, Leibniz a tratou como uma soma, no 
estilo de Arquimedes e Cavalieri. Com a utilização dos infinitésimos 푑푥 e 
푑푦, em suas variações, ele conseguiu um grande avanço, principalmente, 
em termos das notações. Por volta de 1675, Leibniz introduziu os símbolos 
푑 e para a derivada e para a integral. 

As denominações e notações de Newton, ligadas a mecânica, não 
se julgaram tão manipuláveis quanto às introduzidas por Leibniz, desta 
forma são as notações introduzidas por Leibniz que nos parecem mais 
familiares atualmente. 
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 Como exemplo, para o cálculo da área da parábola 푦 = 푥  entre 
dois pontos 0 e 푃. Construímos retângulos sobre as abscissas de pontos de 
distância  푑 = , com áreas 푖푑. 푓(푖푑) com 1 ≤ 푖 ≤ 푛. Para encontrar a área 
fazemos como Leibniz, e os matemáticos Roberval, Fermat e Pascal, isto é, 
somamos as áreas desses retângulos. Obtemos 퐴 = 푑 + 9푑 + ⋯+ 푛푑 . 

 Assim, 퐴 = 푑 ( )( ) = 푑 + + = 0푃 ( + + ). 
Quando o número de retângulos aumenta os últimos dois termos podem 
ser desprezados. Temos 퐴 = = . Este método pode ser facilmente, 
estendido para outras curvas.  

 Existe uma diferença fundamental entre essa técnica do século XVII 
e o método de exaustão usado pelos gregos Eudoxo e Arquimedes. De 
fato, no caso dos gregos o cálculo de áreas consistia em uma comparação 
entre as áreas usando uma prova indireta (redução ao absurdo) para 
verificação do resultado. Aqui o resultado é obtido por meio de 
aproximações obtendo-se uma expressão analítica; e substituindo valores 
numéricos na expressão para os casos particulares. O procedimento usado 
com este método, nos permite obter as áreas de forma direta. 

O método dos indivisíveis parece não ser geométrico e pode até ser 
considerado um pecado contra a geometria, mas trata-se somente da 
soma de um número infinito de retângulos que difere da área por 
uma quantidade menor que qualquer quantidade dada. Para pascal, 
os que não entendiam a razão desse procedimento possuíam, 
decerto, uma limitação ligada a falta de inteligência. Esse método de 
aproximações de áreas é um exemplo de arte da invenção, típica do 
contexto francês dessa época. Desde Descartes já se acreditava que 
os matemáticos não precisavam mostrar de modo sintético os 
resultados obtidos pelo método analítico, uma vez que a evidência 
seria suficiente para determinar o verdadeiro. A esse respeito, 
lembremos que Viète e Descartes chegaram a criticar os antigos por 
esconderem o caminho da descoberta atrás das demonstrações 
sintéticas (ROQUE, 2012. p.349-350). 
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Figura18: Obtenção da área por aproximações (século XVII) 
Fonte: Roque, 2012. 

Os métodos analíticos de Descartes e Fermat motivaram os estudos das 
propriedades aritméticas de séries infinitas por Wallis, Gregory e Barrow. 
Esses pesquisadores resolveram com sucesso grande número de problemas 
sobre tangentes, quadraturas, retificação de curvas. Estes pesquisadores 
foram de grande influência nos trabalhos de Newton e Leibniz. 

A maior novidade introduzida na matemática por Newton e Leibniz 
reside no grau de generalidade e unidade que os métodos 
infinitesimais adquiriram com seus trabalhos. Os matemáticos já 
tinham um enorme conhecimento sobre como resolver problemas 
específicos do cálculo infinitesimal, mas não se dedicaram a mostrar a 
generalidade e a potencialidade das técnicas empregadas. Além disso, 
esses problemas eram tratados de forma independente e as 
semelhanças entre os métodos não eram ressaltadas (ROQUE, 2012. 
P. 354-355). 

 

Depois de Leibniz e Newton 

A partir de 1696, com a publicação do Analyse des infiniment petits 
pour l’intelligence des lignes courbes, do marques Guillaume-François de 
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L’Hospital (1661-1704), começam as publicações que vem a difundir o 
cálculo de Leibniz. Os irmãos Bernoulli foram os primeiros a dominar este 
cálculo que eles denominavam de os diferenciais, sendo que Johann 
Bernoulli (1667-1748) foi professor a distancia (por correspondência) de 
L’Hospital. Outro texto nesta direção é o Intituzioni Analitiche  ad uso della 
gioventu italiana, publicado em 1748, por Gaetana Agnesi (1718-1799). Um 
texto de cunho geométrico e constituído de inúmeros exemplos.  

Agnesi, diferente de L’Hospital, faz uma exposição do Cálculo 
integral, considerando como o inverso do Diferencial, interpretando a 
quantidade 푦푑푥 como a área de um retângulo infinitesimal, que lhe 
permitia determinar a área sob uma curva. Como característico dos textos 
da primeira metade do século XVIII, estes textos não falavam sobre 
funções (trigonométricas). 

Para a difusão do trabalho de Newton destacamos os textos de 
Thomas Simpson (1710-1761) e de Colin MacLaurin (1698-1746), 
respectivamente, A New Treatise of Fluxions (1737) e A Treatise of 
Fluxions (1742).  

Escritos em latim e destinados a um publico mais seleto, porém de 
grande importância para o desenvolvimento da matemática, são os textos 
de Leonhard Euler (1707-1783): Introductio in analysis infinitorum (1748), 
Institutiones calculi differentiallis (1755) e Institutiones calculi integralis 
(três volumes, 1768-1770). O primeiro concebido como uma iniciação ao 
Cálculo é onde Euler apresenta a definição de função dada anteriormente 
por Johann Bernoulli, usando a denominação de Leibniz (1692) e as ideias 
de Newton sobre abscissas e ordenada. No segundo Euler apresenta uma 
definição mais geral de função, além disso, o texto se caracteriza como um 
texto de Análise pura, que estende os conceitos de diferenças finitas para 
os de diferenciais. O terceiro Euler dedicou ao Cálculo Integral. Euler 
definiu o objetivo do Cálculo integral como o método de encontrar certas 
quantidades variáveis, conhecida uma relação entre suas diferenciais 
(inverso do Cálculo Diferencial). Assim, o texto consta da obtenção de 
primitivas e da resolução de equações diferenciais.  
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2.3 Atividades 

Atividade 08 

Na direção do realizado por Barrow, achar a área sob as curvas dadas, 
entre os extremos indicados a seguir: 

i) 푓(푥) = 푥 , entre 푥 = 0 e 푥 = 1. 

ii) 푓(푥) = 푥, entre 푥 = 0 e 푥 = 2. 

iii) 푓(푥) = 푥 , entre 푥 = 1 e 푥 = 5. 

iv) 푓(푥) = 푥 , entre 푥 = −1 e 푥 = 4. 

v) 푓(푥) = 푥 , entre 푥 = 0 e 푥 = 2. 

vi) 푓(푥) = 푥 , entre 푥 = 1 e 푥 = 3. 

vii) 푓(푥) = , entre 푥 = 1 e 푥 = 2. 

viii) 푓(푥) = , entre 푥 = 1 e 푥 = 2. 

ix) 푓(푥) = 푥 , entre 푥 = 0 e 푥 = 1. 

x) 푓(푥) = 푥 , entre 푥 = 1 e 푥 = 4. 

 

Atividade 09 

Ache a área entre as curvas 푦 = 푥 e 푦 = 푥 .   

 

Atividade 10 

Ache a área entre as curvas 푦 = 푥  e 푦 = 푥 .    

 

Atividade 11 

Ache a área entre as curvas 푦 = 푥 e 푦 = 푥 .    
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Atividade 12 

Ache a área entre as curvas 푦 = 푥  e 푦 = 푥 .    

 

Atividade 13 

Encontrar a área sob a curva: 

  i)  푓(푥) = (푥 − 1)(푥 − 2)(푥 − 3), quando 1 ≤ 푥 ≤ 3. 

 ii)  푓(푥) = |푥|, quando 0 ≤ 푥 ≤ 4. 

 

Atividade 14 

Calcule as integrais: 

i) ∫(푥 + 1)푑푥; 

ii) ∫(4푥 − 3)푑푥; 

iii) ∫(푥 + 푥 + 푥 )푑푥; 

iv) ∫ 푥 (푥 − 1)푑푥; 

v) ∫(푥 + 1)푑푥. 

 

Atividade 15  

Calcular a área da região do plano situada entre os gráficos das funções 
푓(푥) = 푥 − 2푥 e 푔(푥) = , no intervalo [0, 2]. 
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2.4 Fichas Biográficas de Cavalieri, Newton e Leibniz  

 

 

Bonaventura Cavalieri (1598-1647) 

 

Sua influência foi decisiva para o 
desenvolvimento de diversos conceitos 
e técnicas do Cálculo Infinitesimal no 
século XVII, sendo o autor mais citado 
depois de Arquimedes. Com o seu 
Geometria Indivisibulus Continuorum 
(1635), onde apresenta o método dos 
indivisíveis, de ascendência atomística, 
Cavalieri obteve a quadratura de 
parábolas gerais 푦 = 푥 , o que se 
constitui no primeiro Teorema geral do 
Cálculo Integral. 

A quadratura básica: ∫ 푥 푑푥 = 푎 (푛 + 1)⁄   recupera muitos dos 
resultados clássicos de Euclides e Arquimedes e resolve outros 
novos; assim, se considera Cavalieri o primeiro elo importante, 
depois de Arquimedes, na cadeia que conduziu do método 
mecânico do Método ao algoritmo infinitesimal descoberto por 
Newton e Leibniz. 

É mundialmente conhecido pelo seu Principio de Cavalieri (Dois 
sólidos com a mesma altura, que tem suas seções planas de mesmo 
nível com as mesmas áreas, tem o mesmo volume) (URBANEJA, 
2008).  

 

 

 

Imagem 03  



Coleção IV - Educação Matemática na Amazônia - V. 1 
 

 
47 

 

Sir Isaac Newton (1642-1727) 

Nasceu, prematuramente, no dia de 
natal, no mesmo ano da morte de 
Galileu Galilei (1564-1642), em 
Woolsthorpe, a 90 quilômetros de 
Cambridge. Estudou em escolas locais 
até os 12 anos e em 1661, matriculou-
se no Trinity College, a mais famosa 
faculdade da Universidade de 
Cambridge, onde foi aluno de Isaac 
Barrow (1630-1677), a quem sucedeu, 
em 1669, como professor de 
Matemática e certamente foi 
influenciado, em seus estudos, por suas 
Lectiones Geometricae. Além disso, o 
próprio Newton reconheceu ter sido 
muito influenciado pela Arithmetica 
Infinitorum de John Wallis (1616-1703). 

Em 1665, em função da peste, Newton retorna a Woolsthorpe, onde 
escreve o seu tratado sobre Cálculo, concluído em maio de 1666 e 
não publicado (divulgado). Sua volta à universidade se deu somente 
na primavera de 1667. Newton desenvolveu as suas ideias no De 
Analysi per Aequationes Numero Terminorum Infinitas, escrito em 
1669 e publicado em 1711. 

Esta obra foi inserida em um trabalho mais abrangente, o De 
Methodis Serierum et Fluxionum, terminado em 1671 e publicado, 
postumamente, em 1736. Com a publicação, em 1687, do seu 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, obra onde expõe a lei 
de gravitação universal a qual revolucionou a mecânica, Newton se 
tornou mundialmente conhecido. 
Durante seus dezessete anos iniciais como professor ele produzia 
de três a dez trabalhos de pesquisa por ano, depois parou de 
produzir. Foi diretor da Casa da moeda inglesa. Morreu em 1727, 
deixando-nos como legado, entre outros, seus estudos sobre o 
Cálculo Diferencial e Integral (ESTRADA et. ali, 2000).   

 

 

Imagem 04  
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Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) 

Estudou Direito e Filosofia na 
Universidade de Leipzig. De 1672 a 
1676 viveu em Paris, onde conheceu 
Christian Huygens (1629-1695), um 
dos cientistas mais prestigiados da 
época. Foi Huygens quem incentivou 
Leibniz para estudar Matemática, ao 
lhe apresentar, como desafio, o cálculo 
da somada série, cujos termos são os 
inversos aritméticos dos números 
triangulares, isto é, + + + +

+ ⋯, para resolver este problema 
Leibniz estudou uma soma de 
diferenças. 

Seus estudos sobre sucessões de diferenças estiveram na base de 
suas ideias sobre o Cálculo Infinitesimal, além das influencias de 
Arquimedes e Cavalieri, relacionados a integração, e da leitura do 
Traité dês Sinus Du Quart de Cercle, de Blaise Pascal (1623-1662), 
em que são considerados como semelhantes dois triângulos, um 
dos quais tem lados infinitamente pequenos, enquanto o outro é 
um triangulo euclidiano comum. 
Ao triangulo infinitesimal de Pascal, Leibniz denominou triângulo 
característico. A partir de 1684, ano da publicação do seu artigo 
Nova Methodus pro Maximis et Minimis, itemque Tangentibus no 
Acta Eruditorum, Leibniz usa sistematicamente a ideia do triângulo 
característico; a semelhança entre dois triângulos permite-lhe 
estabelecer proporções entre “segmentos de reta” infinitamente 
pequenos e segmentos ordinários.  
As quantidades infinitesimais definidas por Leibniz não tem apenas 
o caráter geométrico sugerido pelo triangulo característico. Ele 
estende os conceitos de sucessão diferença e sucessão soma para o 
caso de variáveis contínuas, obtendo assim os conceitos de 
diferencial e de integral que, após certas hesitações, acaba por 
denotar o modo atual utilizando os símbolos 푑푥 e ∫ (ESTRADA et 
ali, 2000)  

Imagem 05 
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CAPÍTULO III      O FORMALISMO DO SÉCULO XIX 

 
Segundo Medeiros (2009), deve-se a Newton o conceito de primitiva de 
uma função. 

Denomina-se primitiva de uma função 푓, a uma função 퐹 tal que sua 
derivada 퐹′ seja igual a  푓. Newton empregava esta nomenclatura 
para definir os conceitos de velocidade e aceleração por meio da 
noção de espaço percorrido por uma partícula. Adota-se a notação 
퐹′ = 	푓 ou ∫푓 = 퐹 + 푐표푛푠푡푎푛푡푒. Diz-se que ∫ 푓 é a integral indefinida 
da 푓 ou primitiva da 푓. (MEDEIROS, 2009) 

O conceito de Integral indefinida se conforma no cálculo da área sob o 
gráfico da função 푓 a valores reais, definida em um intervalo [푎, 푏].  

Todas essas questões trouxeram a tona um estudo do movimento e 
problemas relacionados a divisibilidade do espaço e do tempo. O cálculo de 
Newton e Leibniz é o principal tema a ser estudado a partir do século XVIII 
e se faz necessário uma escrita mais precisa, rigorosa e profissional. Nesta 
direção destacamos Cauchy, cuja ocupação principal era ensinar cálculo na 
l’Ecole Polytechnique, em Paris. Cauchy definiu, pela primeira vez, derivada 
e integral. Ele destacava o lado algébrico do cálculo em detrimento dos 
aspectos geométricos. Vejamos as contribuições de Cauchy para o cálculo 
integral. 

 

3.1 A definição de Cauchy 

Consideremos as funções 푓:	퐴 → ℝ, onde 퐴 é um intervalo fechado da reta 
ℝ. Para estas funções, Cauchy definiu de modo claro, as noções de limite, 
continuidade, derivada e integral. Relacionou integral com derivada, ou 
seja, seguiu os passos de Newton e Leibniz para o caso das funções 
contínuas. Além disso, Cauchy demonstrou que quando 푓[푎, 푏] → 	ℝ for 
contínua, existe o limite quando 푚푎푥∆ → 0 da soma 푆 = ∑ (푥 −
푥 )푓(훿 ), onde 푃 é uma partição do intervalo [푎, 푏] e 푥 < 	 훿 < 	 푥 . 
Assim, ele define este limite como a Integral da função contínua 푓[푎, 푏] →
	ℝ, que ele representa por ∫ 푓(푥)푑푥 (MEDEIROS, 2009). 
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Figura 19: ilustração da Integral de Cauchy para uma função contínua. 
Fonte: Medeiros (2009). 
 

Nas direções de Newton e Leibniz, com base na relação iniciada 
com Isaac Barrow, Cauchy formaliza o que conhecemos como teorema 
fundamental do cálculo para funções contínuas. A saber, 

Teorema de Cauchy: Suponha 푓:	[푎, 푏] → 	ℝ, contínua, derivável e com 
derivada 푓′ ∶ 	 [푎, 푏] → 	ℝ, contínua.  Então, vale a igualdade 
∫ 푓 ′(푥)푑푥 = 푓(푏) − 푓(푎) (MEDEIROS, 2009). 

Seguindo a relação 퐹 (푥) = 푓(푥), vemos que é “grande” a classe 
das primitivas de funções contínuas. Assim, se 푓 é contínua, do teorema de 
Cauchy obtemos 퐹(푏) − 퐹(푎) = ∫ 푓(푥)푑푥. Logo, para o cálculo da integral 
de Cauchy é suficiente o conhecimento de uma primitiva de  푓(푥). 

Suponhamos que a função 푦 = 푓(푥) seja contínua com relação a 
variável x entre dois limites finitos 푥 = 푥  e 푥 = 푋, designamos por 
푥 ,푥 ,⋯ ,푥  os novos valores de 푥 entrepostos entre esses limites, e 
que estejam sempre crescendo ou decrescendo desde o primeiro 
limite até o segundo. Poderemos nos servir desses valores para dividir 
a diferença 푋 − 푥  em elementos 푥 − 푥 ,푥 − 푥 ,⋯ ,푋 − 푥 , que 
serão todos de mesmo sinal. Isso posto, concebemos que 
multiplicamos cada elemento pelo valor de 푓(푥) correspondente a 
origem deste mesmo elemento, a saber, o elemento 푥 − 푥  por 푓(푥 ), 
o elemento 푥 − 푥  por 푓(푥 ), ... , enfim, o elemento 푋 − 푥  por 
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푓(푥 ); e seja 푆 = (푥 − 푥 )푓(푥 ) + (푥 − 푥 )푓(푥 ) + ⋯+
(푋 − 푥 )푓(푥 ) a soma dos produtos assim obtidos. A quantidade 푆 
dependerá, evidentemente, primeiro do número 푛 de elementos 
dentro dos quais teremos dividido a diferença 푋 − 푥  segundo os 
próprios valores desses elementos, e, por consequência, do modo de 
divisão adotado. Ora, é importante notar que, se os valores numéricos 
dos elementos devêm muito pequenos e o número 푛 muito 
significativo, o modo de dividir não terá sobre o valor de 푆 uma 
influencia senão imperceptível; [...] o valor de 푆 terminará por ser 
sensivelmente constante, ou, em outros termos, ele terminará por 
alcançar um certo limite que dependerá unicamente da forma da 
função 푓(푥) e dos valores extremos, 푥 , 푋 atribuídos a variável  푥. 
Esse limite é o que chamamos uma integral definida (CAUCHY, 1823 
apud BARONI e OTERO-GARCIA, 2013, p. 37-38).  

Nesta altura a ideia de integral como inversa da derivada tomava o Cálculo 
Integral como um apêndice do Diferencial. Na linha de Leibniz, que define 
considerado uma integral como soma de infinitésimos, Cauchy rompe com 
este ponto de vista. Seguindo Joseph Fourier (1768-1830), ele foi mais 
longe definindo sua integral como o limite de uma soma a esquerda. Para 
Cauchy a continuidade era uma condição suficiente para a integrabilidade 
de uma função (BARONI e OTERO-GARCIA, 2013).  

 

3.2 A integral de Riemann-Darboux 

Segundo Medeiros (2009), o conceito de Integral de Riemann é 
uma extensão da definição de Cauchy para os casos em que 푓:	[푎, 푏] → 	ℝ é 
limitada e não necessariamente contínua. Com isso, o método de 
demonstração é o mesmo e temos o teorema fundamental, equivalente 
para o caso de funções limitadas. 

Teorema de Riemann: Suponha 푓:	[푎, 푏] → 	ℝ, limitadal e com derivada 
푓′:	[푎, 푏] → 	ℝ, integrável a Riemann. Então, vale a igualdade 
∫ 푓 ′(푥)푑푥 = 푓(푏) − 푓(푎) (MEDEIROS, 2009). 
 

Em 1854 quando apresentou sua tese (Sobre a representação de 
funções por séries trigonométricas), para habilitação ao cargo de professor 
na Universidade de Goettingen, Riemann estendeu a integral de Cauchy a 
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uma classe mais geral de funções, estabelecendo as condições necessárias 
e suficientes para representação de uma função por uma série de Fourier. 
De fato, Riemann foi o primeiro a estabelecer diferenças entre séries 
trigonométricas e de séries de Fourier.  
 

Seguindo na linha defendida por Cauchy, Riemann considera, 
inicialmente, funções “quase contínuas” isto é funções cujo conjunto dos 
pontos de descontinuidade tenha “poucos” elementos. Assim, uma 
condição necessária e suficiente para que uma função limitada seja 
integrável a Riemann, é que seu conjunto de pontos de descontinuidade 
seja um conjunto de medida nula9, ou seja: 
 

Diz-se que um subconjunto 퐸 ⊂ [푎, 푏] possui medida nula, quando, 
para cada 휀 > 0 existe uma família enumerável de intervalos abertos 
{퐼 } ∈ℕ , satisfazendo as condições: (i) 퐸 ⊂ ⋃ 퐼∞ , os 퐼  cobrem 퐸. 
(ii) ∑ 푎푚푝퐼∞ < 휀 (MEDEIROS, 2009). 

 
Segundo Medeiros (2009), se considerarmos 푓: [푎, 푏] → ℝ, limitada, 

e tomarmos uma partição 푃 de [푎, 푏], isto é, 푎 = 푥 < 푥 < 푥 < ⋯ < 푥 =
푏, e representarmos por 퐽 = [푥 , 푥 ],			푘 = 1,2,⋯ ,푛 os intervalos e 
definirmos 푠 = 푖푛푓 ∈ 푓(푥) e   푆 = 푠푢푝 ∈ 푓(푥),  ambos finitos, porque 
푓: [푎, 푏] → ℝ. Podemos, então, definir as chamadas somas inferior e 
superior de Darboux, referentes à partição 푃, como segue: 
 

푠 = ∑ (푥 − 푥 )푠  e 푆 = ∑ (푥 − 푥 )푆 . 
 

Quando 푃 varia, obtemos os conjuntos {푠 } e {푆 }, de somas 
inferiores e superiores, onde {푠 } é limitado superiormente (tem supremo) 
e {푆 } é limitado inferiormente (tem ínfimo). Definimos: 
 

∫ 푓(푥)푑푥 = 푠푢푝 {푠 }  e  ∫ 푓(푥)푑푥 = 푖푛푓 {푆 }. 
 

Estes números são denominados, respectivamente, integral inferior 
e integral superior de Darboux da função limitada 푓: [푎, 푏] → ℝ (Figura 20) . 

Temos ∫ 푓(푥)푑푥 ≤ ∫ 푓(푥)푑푥. Na igualdade das integrais: inferior e 

                                                        
9 Esta afirmação foi demonstrada por Henri Lebesgue. 
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superior de Darboux, dizemos que 푓 é Riemann integrável em [푎, 푏] (Figura 
21) e escrevemos,  

∫ 푓(푥)푑푥 = ∫ 푓(푥)푑푥 = ∫ 푓(푥)푑푥. 

 

 
Figura 20: Ilustração para as integrais: superior e inferior de Darboux10. 
Fonte: somassupeinf.phylos.net 

 

 

Figura 21: Ilustração para a Integral de Riemann ∫ 풇(풙)풅풙풃
풂 .  

Fonte: www.vias.org 
                                                        
10 As noções de supremo e ínfimo, determinantes para o conceito de somas: 
superior e inferior de Darboux, foram, inicialmente, introduzidas, em 1881, pelo 
matemático e físico italiano, Vito Volterra (1860-1940).    
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Um próximo avanço na evolução do conceito de integral é dado por 

Lebesgue, o qual segundo Medeiros (2009) direciona o seguinte “caminho”: 

para Cauchy 푓′ deve ser contínua em [푎, 푏], para Riemann-Darboux 푓′ deve 

ser integrável (continua quase sempre) e para Lebesgue 푓′ deve ser 

limitada. Um diagrama interessante sobre a evolução do conceito de 

integral (Figura 22) é o apresentado por Medeiros (2009) e reescrito por 

nós em 2014 (Figura 23). 

 

Figura 22: Evolução do conceito de integral a partir de Newton e Leibniz 
Fonte: Medeiros, 2009. 
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Figura 23: Um diagrama para a evolução do conceito de integral 
      a partir do século XVII. 

Fonte: Brandemberg, 2014. 
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3.3 Atividades  

Atividade 16 
Encontre a equação da Curva passando por (1, 5) e cuja tangente em (푥,푦) 
possui inclinação 4푥.  
 
Atividade 17 
Encontre a equação da Curva passando por (1, 1) e cuja tangente em (푥,푦) 
possui inclinação .  
 
Atividade 18 
Encontre a equação da Curva passando por (푎,푎 + 1) e cuja tangente em 

(푥,푦) possui inclinação .  
 
Atividade 19 
Fabricar um recipiente de forma cilíndrica por meio de uma folha metálica 
de superfície S. Calcular a relação que deve existir entre a altura ℎ e o raio 
푟 para que o volume seja máximo. Supõe-se não haver perda alguma de 
metal, que sua espessura permanece constante e que não há tampa.  
 
Atividade 20 
Fabricar uma caixa com uma folha quadrada de lado 푎 cortando quadrados 
de lado desconhecido 푥 nos quatro cantos da folha. Determinar o valor de 
푥 a fim de que a caixa tenha volume máximo. 
 
Atividade 21 
Determine uma forma para a área da região limitada por um polígono 
regular (comece com o triangulo equilátero, o quadrado e o hexágono (use 
a definição de apótema)). 
 
Atividade 22 
Determine a área de uma coroa circular onde o raio da circunferência maior 
é duas unidades a mais que o raio da circunferência menor (푅 = 푟 + 2). 
 
Atividade 23 
Calcule a área de um quadrado de raio 푥 contido em um retângulo de lados 
푥 + 3 e 푥 + 4 e cuja área do retângulo é 30.  
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Atividade 24 
Determine a área da região compreendida entre o eixo das abscissas e o 
gráfico da função 푓(푥) = 푥 − 푥, onde 0 ≤ 푥 ≤ 2. 
 
Atividade 25 
Determine o comprimento de uma circunferência de raio 푟 = 2푐푚. (use a 
aproximação de Arquimedes 휋 = ). 
 
Atividade 26 
Determine o raio da circunferência cujo comprimento é aproximadamente 
30푐푚. 
Atividade 27 * 
Use um pedaço de papel para produzir duas figuras com mesmas áreas, 
mas de formatos diferentes. E se o papel for pautado? Se o papel for 
quadriculado? (pense como Cavalieri!). 
 
Atividade 28 * 
Usando notação moderna enuncie os resultados de Cavalieri.  
 
Atividade 29*  
Comente o trabalho de Barrow. 
 
Atividade 30* 
Comente a razão do desenvolvimento lento da matemática inglesa no 
século XVIII.  
 
Atividade 31*  
e 푦 = 푥 , qual é a fluxão de 푥? Qual é a fluxão de 푦? Qual o 
relacionamento entre a fluxão de 푦 e a fluxão de 푥? Como se chamam 푥 e 
푦? 
 
Atividade 32* 
 Newton estabeleceu um vinculo entre derivada e integral? Comente. 
 
 
 
 



João Cláudio Brandemberg 

 
58 

 

Atividade 33* 
Considere a parábola 푦 = . Tome sucessivamente  e  como unidades e 
determine as aproximações para o declive da tangente em (푎,푎).  
 
Atividade 34* 
Verifique que 푦 = √2푥 − 푥푥 + ∫

√
 é de fato a equação da cicloide. 

Atividade 35* 
Resuma as principais características do desenvolvimento do cálculo no 
continente europeu no século XVIII. 
 
Atividade 36* 
Compare a definição de integral de Cauchy com a definição de integral 
definida dos textos modernos. Comente.11 

 
 
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                        
11 As atividades * foram adaptadas de Baron e Boss (1985). 
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3.4 Fichas Biográficas de Cauchy, Riemann e Darboux 

 

Augustin-Louis Cauchy (1789 – 1857) 

 
Recebeu durante sua educação influencias 
de Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) e 
Pierre Simon Laplace (1749-1827), que 
eram amigos de sua família. Graduou-se na 
l’École Polytechniq (1807) e cursou com 
destaque a Escola de Engenheiros de 
Estradas. Cauchy era religioso fanático. 
Durante vários anos, trabalhou como 
engenheiro em Cherbourg e 
simultaneamente produziu e publicou 
vários trabalhos matemáticos. No entanto, 
neste período, não obteve êxito em suas 
aspirações a postos acadêmicos.  

Em 1815 foi contratado como professor assistente de Análise na 
l’École Polytechnique e no ano seguinte ganhou o grande premio da 
Academia francesa por um trabalho sobre ondas. Ainda em 1816, 
Após a restauração dos Bourbons, com a saída de Nicolas Carnot 
(1796-1832) e Gaspard Monge (1746-1818), ele ocupou uma das 
cadeiras da Academia. Em 1817 começou a trabalhar no Collège de 
France. Cauchy nunca teve bom relacionamento com outros 
cientistas da academia. Seu fanatismo religioso o levou a atacar, 
até mesmo a Newton por suas crenças. A seu respeito, em 1826, 
depois de visitá-lo, Niels Henrik Abel (1802-1829) escreveu: 
“Cauchy está louco e não a nada que se possa fazer por ele, porém, 
neste momento é o único que conhece como se deve fazer 
Matemática”. 
As novas condições políticas na França exigiam um juramento de 
lealdade, ao qual Cauchy se negou, perdendo assim todos os seus 
cargos. Em 1831, em exílio voluntário, viajou a Turin e 
posteriormente, em 1834 foi a Praga onde encontrou-se com 

 

Imagem 06 
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Bernhard Bolzano (1781-1848). Retornou a Paris em 1838 e 
recuperou seu posto na Academia, mas não os de professor, por 
estarem sujeitos ao juramento. Estas posições ele recuperaria em 
1848. Se reconhecem 789 trabalhos científicos de sua autoria e 
suas Obras Completas foram publicadas em 27 volumes. Depois de 
Leonhard Euler (1707-1783), Cauchy é considerado o matemático 
mais produtivo de todos os tempos (FERNÁNDEZ & CASTRO, 2004). 

 
 
 

Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866) 

 

Filho de um Pastor protestante, 
Riemann nasceu em um povoado 
próximo a Hannover. Desde muito 
jovem se tornou um apaixonado pela 
Matemática, lendo as obras de Euler, 
Legendre e outros mestres. Aos vinte 
anos entrou para a Universidade de 
Goettingen onde foi aluno de Carl 
Friedrich Gauss (1777-1855), com o 
qual teve poucas aulas.  
Entre 1847 e 1848 esteve em Berlim, 
onde assistiu conferencias proferidas 
por Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859) e por Karl 
Gustav Jakob Jacobi (1804-1851), as quais o influenciaram em suas 
preferências cientificas. 
Regressando a Goettingen, se interessou em estudar as relações da 
Matemática com o mundo físico. Sua tese de doutorado, defendida 
em 1851 sob a orientação de Gauss é um ensaio fundamental sobre 
a teoria das funções complexas. Em 1854, passou nos exames de 
habilitação para a Universidade de Goettingen apresentando uma 
brilhante tese sobre a representação de funções por séries 
trigonométricas e uma conferência magistral sobre os fundamentos 
da Geometria, ambas apresentando ideias renovadoras. Sucedeu 
Dirichlet como catedrático de Matemática em Goettingen. 

 

Imagem 07  
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Suas contribuições compreendem temas tanto da Matemática Pura 
quanto da Matemática Aplicada. Contribuiu destacadamente para a 
Teoria dos Números, a geometria, as equações Diferenciais, a 
Teoria de Funções, a Teoria dos Gases, a Teoria do Magnetismo, a 
Acústica e a dinâmica dos Fluidos (por cujos resultados foi premiado 
palas academias de Paris e de Londres). Seus trabalhos sobre 
Geometria Diferencial abriram os caminhos para a Teoria Geral da 
Relatividade. 
Por causa da tuberculose, fez viagens de descanso a Itália, onde 
interagiu com eminentes matemáticos italianos, em especial os da 
região de Pisa. Morreu prematuramente, aos 40 anos, deixando de 
herança um número pequeno de publicações, porém repletas de 
inovações e problemas em aberto, que ainda hoje estimulam novas 
investigações (FERNÁNDEZ & CASTRO, 2004). 

 
 
 

Jean Gaston Darboux (1842-1917) 

 

Estudou na l’École Polytechnique e na 
l’École Normale Supérieure. Seu talento 
matemático floresceu desde sua época 
de estudante quando publicou seu 
primeiro trabalho sobre superfícies 
ortogonais. Obteve seu doutorado em 
1866, defendendo a tese “Sobre as 
Superfícies Ortogonais”. Em 1872 
começou a trabalhar na l’École Normale 
Supérieure, onde ficou até o ano de 
1881; começando a ministrar aulas no 
ano seguinte (1873), como suplente, na 
Sorbonne. Em 1880 assumiu a cátedra 
de Geometria, cargo que ocupou até sua 
morte em 1917. 

Suas principais contribuições em Geometria Diferencial tornaram 
seu nome destacado na área de Análise. Mas atualmente, se tornou 
conhecido pela relação de seu trabalho com a Integral de Riemann 
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(somas superiores e somas inferiores). Entre os anos de 1887 e 
1896 escreveu a obra Lições sobre a Teoria Geral das Superfícies e 
as Aplicações do Cálculo infinitesimal, em 04 volumes, onde 
estudou as configurações geométricas geradas por pontos e retas 
fixos situados sobre uma superfície que gira. Darboux recebeu em 
vida várias honrarias, sendo eleito membro de mais de 100 
sociedades científicas (FERNÁNDEZ & CASTRO, 2004).  
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CONSIDERAÇÕES 

 
As disciplinas de Cálculo (Cálculo I, II, III, IV e Análise Real) 12 em 

inúmeros cursos de graduação das universidades brasileiras é um dos 
principais agentes geradores de angústia (preocupação, ansiedade, medo) 
em alunos recém-admitidos nesses cursos. Talvez devido a abstração do 
conteúdo, a forma ou o tipo de abordagem formalista, observamos um 
elevado índice de retenção ou abandono durante os semestres letivos 
relacionados a essas disciplinas. 

Buscando uma forma de minimização dessas dificuldades é que 
propomos, nesta direção, uma valorização dos aspectos históricos dos 
conteúdos, em uma abordagem inicial; uma vez que acreditamos na 
importância da História da Matemática no ambiente de sala de aula. 

Em uma tentativa de reconstituição (reconstrução, 
desenvolvimento, evolução) desse conteúdo (Cálculo Integral) procuramos 
em nosso texto um relato que “alinha-se” em fatos que julgamos 
importantes na sua consolidação.  

Em resumo, explanamos um caminho partindo da axiomática grega 
(forma de pensamento), indo até o inicio do século XVII e continuamos, 
enfatizando que os trabalhos desenvolvidos por Riemann, e Darboux, 
objetivavam uma consistência para o método de exaustão desenvolvido por 
Eudoxo, divulgado por Euclides e melhorado (e muito utilizado) por 
Arquimedes em seus trabalhos, os quais se constituíram na principal fonte 
de influência para o cálculo de Newton e Leibniz e que se faz mais rigoroso 
e formal com os trabalhos de Cauchy. 

A definição de integral de Cauchy se fazia a partir da obtenção de 
uma primitiva do integrando. Assim, sua teoria considerava o campo das 
funções contínuas. Esta busca por efetivar o conceito de integral a partir de 
suas relações com a continuidade e a derivação aponta um caminho que ao 
inicio do século XX, chega a uma teoria abstrata que relaciona medida e 
integração. 

                                                        
12 Em acordo com a grade curricular da Universidade Federal do Pará (2015). 
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O ponto de partida é sem dúvida a definição dada por Riemann em 
1854. A definição e forma como Riemann trabalha a integração nos 
parecem sugerir a ideia de “medir” o conjunto dos pontos de 
descontinuidade. A integral de Riemann13 apresenta as características de 
uma medida e assim é útil nos cálculos de áreas e volumes, usando 
funções, tanto na Matemática como nas ciências afins (Engenharias, 
Computação). No entanto, ela carece de algumas propriedades, 
relacionadas as operações com limites em funções reais mais complexas. 

A partir de 1870 a definição de Riemann apresenta algumas 
insuficiências, uma vez que a relação entre primitiva e integral não se 
mantém sem hipóteses adicionais. Uma história que pretendemos contar. 

Com nossa descrição buscamos ir além de uma linearidade 
histórica, estabelecendo alguns aspectos sociais de contextualização. No 
entanto, não conseguimos construir mais que um relato historiográfico. 

Em nosso texto temos uma preocupação com a clareza e a forma 
como o tema vai sendo apresentado, como vemos no caso das integrais, 
quando são tratadas primeiramente as quadraturas e cubaturas, e 
posteriormente, as primitivas, a relação com a derivada e as primeiras 
definições. Esta é a mesma preocupação, se apresenta na apresentação do 
conteúdo e das atividades. 

Desta forma, o trabalho que discutimos, apresenta uma 
objetividade, que, efetivamente, justifica a nossa pretensão de trabalhar o 
conteúdo do texto, como material didático, ou melhor, como um elemento 
do processo de ensino de conteúdos matemáticos, como o Cálculo Integral. 

Sabemos que o conteúdo descrito, é trabalhoso e até mesmo, difícil, 
por suas definições e propriedades. No entanto, os conteúdos aqui 
relacionados, identificados e historiografados, são importantes, e compõem 
grande parte da maioria dos textos utilizados nas disciplinas de Cálculo. 
Logo, a escrita do texto tem uma pretensão de construir subsídios para 
colaborar com os professores de cálculo quando ministram suas aulas. 

Assim, com a integração deste material histórico ao ensino de 
Matemática em sala de aula, hoje, pode-se estabelecer conexões entre as 

                                                        
13 Alguns autores denominam integral de Cauchy-Riemann 
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formas de ensino do passado e do presente evidenciando aspectos do 
ensino futuro. Acreditamos que um estudo de matemática a partir deste 
texto, por sua contextualização e objetividade, podem conduzir o alunado a 
uma valorização da necessidade do conhecimento matemático. 
Acreditamos nesta necessidade e, por isso, utilizamos referencias históricas 
de renome e alguma criatividade, ao escrever nosso texto, objetivando a 
elaboração e a divulgação deste conhecimento matemático. 
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