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Resumo: 
O texto a seguir tem o objetivo de despertar o interesse e a curiosidade de acadêmicos 
no que diz respeito a origem do cálculo, seus precursores, suas raízes e suas dificulda-
des. Mostra também a necessidade e a aplicação da matemática nas mais diversas áreas 
fazendo com que o acadêmico perceba que a matemática não pode ser ignorada nem a-
bandonada. A beleza da matemática está em estudá-la com o rigor próprio que ela exige, 
ficando horas e horas debruçado sobre uma única questão, para finalmente se alegrar 
com o resultado, que para muitos pode ser uma coisa insignificante, mas que para outros 
é o resultado de um trabalho árduo que terá uma contribuição significativa para a socie-
dade. 
 
 
 Cálculo, de origem na Roma antiga, vem de calculus, pequena pedra que se usa-
va para contagem e jogos. Daí, também o termo “Cálculo renal” para designar pedra nos 
rins. Esse cálculo que se originou de uma pedra, hoje se tornou uma montanha instrans-
ponível para a maioria dos estudantes. 

Mas, o que é cálculo? Nada mais que um conjunto de métodos para resolver 
problemas quantitativos, cálculo de números, cálculo de probabilidades, cálculo de tan-
gência, cálculo de áreas, etc. 

Os gregos antigos, procuravam medir superfícies e encontrar a sua área. Grandes 
geômetras faziam isso, comparando todas as áreas com a área do quadrado por ser a 
mais simples. Surgia assim, o termo quadratura, que se tornou sinônimo de determinar 
área. 

Antifon (430 a.C.), por exemplo, procurou encontrar a quadratura do círculo por 
meio de uma sequência infinita de polígonos regulares inscritos: primeiro um quadrado, 
depois um octógono, depois um hexadecágono, e assim por diante. Veja que a partir 
desse raciocínio, essa sequência nunca seria concluída, mas foi justamente essa idéia 
genial que deu origem ao método da exaustão, usado por Arquimedes (287 – 212 a.C.) 
para desenvolver o cálculo da área do círculo.  

Arquimedes usou o seguinte princípio, a partir de um quadrado inscrito, (fig. 1) 
que seria a primeira aproximação da área do círculo, acrescentou quatro triângulos, for-
mando assim um octógono (fig. 2) 
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 Quanto mais se aumenta o número de lados do polígono , mais perto da área do 
círculo ficará. Na linguagem atual, poderíamos dizer que “a área de um círculo é o limi-
te das áreas dos polígonos regulares a ele inscritos, quando o número de lados n, tende 
a infinito”. 
 

E foi justamente a partir de elementos desse cálculo que alguns matemáticos se 
interessaram em estudar mais profunda e detalhadamente dois problemas básicos: o 
problema das tangências e o problema das áreas. Quase todas as idéias e aplicações do 
Cálculo tiveram origem nesses dois problemas. 

Dessa forma, o Cálculo pode ser dividido em duas partes: uma relacionada às 
derivadas, ou Cálculo Diferencial, e outra parte relacionada às integrais, ou Cálculo In-
tegral. 
 A derivada que teve origem nos problemas geométricos clássicos de tangência, 
como por exemplo, para encontrar a equação de uma reta que intercepta uma curva em 
apenas um ponto, pois encontrar a equação de uma reta que passa por dois pontos é 
muito fácil, e a Integral para calcular a área sob uma curva. 

No século XVII, o jurista Pierre de Fermat (que estudava matemática nas horas 
vagas), usando instrumentos de geometria analítica que ele desenvolveu, antes mesmo 
de René Descartes, estudou funções tendo encontrado um método de determinar máxi-
mos e mínimos de funções analisando os pontos do gráfico em que a reta tangente é ho-
rizontal.Essas idéias de Fermat, foram depois analisadas e melhor estudadas pelo inglês 
Isaac Newton e pelo alemão Gottfried Leibniz. 

Mas ai, o inglês Isaac Barrow criou um método para encontrar a reta tangente ao 
gráfico de uma função em um ponto P. Tendo as coordenadas do ponto P, era necessário 
achar apenas o coeficiente angular (inclinação) da reta tangente.  

O que ele fez, foi tomar um outro ponto Q e fazer com que ele se aproximasse 
cada vez mais, por valores cada vez menores, do ponto P (fig. 3). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À medida que a reta r, tende a reta r1, temos que y tende a yo e x tende a xo, ou 

seja, o ponto Q tende ao ponto P. Novamente a noção de limite sendo aqui usada. 
E usando essas idéias, quase que simultaneamente, Newton e Leibniz, acabaram 

por descobrir o Cálculo, sendo que Newton apesar de ter feito a descoberta 10 anos an-
tes, só publicou o seu trabalho após o trabalho de Leibniz. 
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 Usando o raciocínio da quadratura, 
Leibniz, disse que uma curva era um polí-
gono com um número infinito de lados, 
onde y representaria uma ordenada da cur-
va e dx a distância infinitesimal de uma 
abscissa para a próxima, ou seja, a dife-
rença entre duas abscissas sucessivas. (fig. 
4) 
 
 
 
 
 Ao somar todas as áreas infinitesi-
mais, teria encontrado a área sob a curva procurada. Assim, tomou para essa soma, um 

S alongado ∫ , do latim summa  e d do latim differentia, para calcular  a área sob essa 

curva fazendo ∫ dxxf )( , o que permanece até hoje. Já o termo integral foi batizado por 

Johann Bernoulli e publicado por seu irmão mais velho Jakob Bernoulli. 
 Podemos observar que todos os matemáticos procuraram transformar o cálculo 
de uma quantidade, como um limite de outras quantidades mais fáceis de se calcular. 
 É importante notar que o Cálculo diferencial e integral nasceu a partir de uns 
poucos problemas elementares, mas a sofisticação e a abstração das idéias desenvolvi-
das por muitos homens que o estudaram, fez com que ele se tornasse um assunto fun-
damental, não só em Matemática, mas em vários campos do conhecimento. 
 O Cálculo diferencial e integral, tem hoje grandes aplicações, desde a determi-
nação de órbitas de astros, satélites, mísseis, etc, na análise de crescimento de popula-
ções seja de bactérias, humanos, peixes, árvores, etc, em medidas de fluxos, como no 
fluxo sanguíneo na saída do coração, fluxo de carros nas estradas, fluxo de água nos ca-
nos, etc, problemas de otimização como quantidades ideais de produção que minimizam 
custos, que maximizam lucros, etc, de logística, qual o melhor caminho de modo a mi-
nimizar o tempo de percurso, etc. 
 Veja que, muitas vezes, podemos até achar que ficaria muito mais fácil fazer al-
gum projeto ou organizar alguns dados a partir de nossa intuição, mas é claro que não, 
posto que muitos homens brilhantes que nos antecederam mostraram que todos os cál-
culos apresentados são de grande importância para a nossa vida. 
 Fazer café para algumas pessoas é muito fácil, mas produzir para um grupo 
grande de pessoas, já torna o trabalho mais complicado. E para evitar o desperdício, é 
que devemos nos valer de modelos matemáticos que permitam uma maior desenvoltura 
e facilidade, ainda que em princípio, pareça mais penoso, usar fórmulas que pareçam 
complicadas. 
 “O pensamento cartesiano, exposto no Discurso do Método, afirmava que era 
preciso decompor uma questão em outras mais fáceis até chegar a um grau de simplici-
dade suficiente, para que a resposta ficasse evidente (MORAES, 1998, p.37).” 
 E é justamente nesse ponto, em que fica evidente que o aluno, deve se valer do 
conhecimento apreendido, para tornar questões difíceis (aparentemente) em questões de 
maior facilidade. 
 O problema é que muitas vezes, o acadêmico acredita que ao concluir o curso, o 
seu interesse será apenas em atuar como profissional, sem a devida atenção às pesquisas 
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ou desenvolvimento de projetos e atividades acadêmicas que possibilitem uma melhor 
contribuição social. Veja por exemplo, o engenheiro, que acha que o seu trabalho se re-
sume a tomar conta do trabalho dos executores (pedreiros, marceneiros, etc) e dessa 
forma ele nunca irá necessitar de matemática, a não ser de alguns conhecimentos ele-
mentares, tais como, as quatro operações, regra de três e porcentagem. Para aqueles que 
têm a sorte de trabalhar realmente em engenharia, o cálculo integral se apresenta como 
uma ferramenta sem igual pois permite que se avalie parâmetros que tem variação no 
tempo e no espaço. Tem aplicação também na hora de se calcular a área sob a curva de 
variação de algum parâmetro. Para os Engenheiros eletricistas, possibilita que se calcule 
o valor médio quadrático das curvas de tensão, corrente, potências. Mas, quem aplica 
mesmo são aqueles que trabalham com pesquisas, tanto em Universidades, quanto em 
empresas. 
 Mas, de modo geral, a maioria dos profissionais, em qualquer área, utiliza o co-
nhecimento aprendido na faculdade como meros técnicos e repetidores de conhecimen-
tos já existentes. O paradigma tradicional ou conservador levou, segundo Cunha (1996), 
a um modelo de ensino como reprodução do conhecimento, valorizando a precisão e o 
acerto, sendo o erro, considerado como um pecado. O aluno, assim, teme o erro e se es-
quece da busca do conhecimento pelo prazer de aprender, pelo prazer de proporcionar 
melhoria na qualidade de vida. Torna-se apenas um repetidor do conhecimento de seu 
professor. Buscar um mecanismo novo, um estudo novo, uma situação nova, é uso ape-
nas daqueles poucos que se interessam pela pesquisa e que conseguiram superar a bar-
reira do medo da pergunta, do medo do desconhecido. 

Muitas vezes ouvimos angustiados, que um cobrador de ônibus sabe tanto ou 
mais matemática do que vários universitários, o que não é verdade, visto que enquanto o 
cobrador do ônibus apenas repete uma situação passagem-troco, o acadêmico interfere 
no resultado apresentando um modelo matemático que visa otimizar essa situação. Re-
centemente em Montes Claros, as empresas de Transporte Coletivo Urbano, passaram a 
utilizar catracas digitais que facilitam o recebimento dos vale-transportes, através de um 
cartão magnético. Será que foram os cobradores que pensaram nessa melhoria? Claro 
que não. Através de modelos matemáticos e observações, engenheiros pesquisadores, 
buscaram mecanismos que viabilizassem tal processo. É essa característica que se espe-
ra de um acadêmico pesquisador, que busque a melhoria das condições de vida de em-
presas e instituições, para dessa forma contribuir significativamente na vida daquele que 
espera esses resultados. Saber matemática e pensar matemática, refletem situações de 
abstração, que muitos repetidores de situações não as tem.  

As promoções do tipo compre 3 e pague 2, mostram o quanto o conhecimento de 
razão e proporção são úteis, pois que tem o conhecimento de proporção divide o preço 
pela quantidade total e compara a razão com outro produto semelhante, fora de promo-
ção, mostrando que a oferta é enganosa e sem nenhuma vantagem para o consumidor.  

Um pedreiro que constrói uma casa, não tem o conhecimento matemático sufici-
ente para elaborar um projeto, mas sabe com certeza, calcular ângulos e fazer medições 
com presteza. Qual a diferença, então? O pedreiro sabe apenas que é preciso fazer a sa-
pata para suportar o peso da construção, mas não tem a menor idéia do motivo pelo qual 
essa sapata deve ser construída. Ele não tem o devido conhecimento (aqui, conhecimen-
to acadêmico) de Cálculo e Física, que explicam a relação entre área e volume, entre 
área e pressão, pois saber fazer ele sabe, mas justificar e apresentar melhoras, isso não é 
com ele, e sim com um pesquisador. Quem constrói é o pedreiro, quem elabora o proje-
to é o engenheiro e quem busca melhorias na adaptação e redução de custos, esse é o 
pesquisador. 
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Um bombeiro hidráulico que muitas vezes, ao ser convidado a resolver um pro-
blema de pressão da água no chuveiro, lhe pede para comprar tubos de diâmetros maior, 
não compreende Física e Matemática, para entender que para aumentar a pressão hi-
drostática (quando a água não está escoando nos canos) em um chuveiro conectado a 
uma caixa d'água, basta aumentar o metro da coluna d’água, pois assim estará aumenta-
da a pressão.  

Em 1977, a Nike, lançou o modelo de tênis Air que foi desenhado e patenteado 
pelo engenheiro aeroespacial Marlon Frank Rudy. Logo em seguida, lançou o modelo 
Shox, que incorpora quatro amortecedores de poliuretano com formato de pilar circular, 
alterando o formato do bojo de convexo para côncavo, externo e interno, respectivamen-
te, para que a compressão ocorra primeiro na parte interna do pé, evitando o problema 
de entorse no tornozelo. 

Daí a necessidade do estudo apurado do Cálculo e da Física, para entender os fe-
nômenos e traduzir, quando necessário, para uma linguagem matemática, através de 
uma modelagem, (...)”A modelagem matemática consiste na arte de transformar pro-
blemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas solu-
ções na linguagem do mundo real. (BASSANEZI, 2002, p. 16). 
 É importante observar que o Cálculo se torna mais difícil à medida que o estu-
dante não possua um conhecimento prévio da matemática elementar. Então, por si só, o 
cálculo não chega a ser tão complicado, mas a falta dos requisitos anteriores, leva a essa 
impressão. No Cálculo, muitas vezes, o aluno entende o conceito, mas não o compreen-
de. E isso, é próprio da matemática, pois a passagem do entendimento para a compreen-
são envolve a aquisição de um modo de pensar matemático, que muitos alunos recém 
saídos do ensino médio ainda não tem. Essa passagem só poderá ser vencida após exer-
cícios de diversos níveis de dificuldade.  

Então é muito importante que o aluno faça muitos exercícios, não só em sala de 
aula, como também em casa, para ter um bom domínio do assunto que foi trabalhado 
em sala de aula.  
 A matemática é uma cadeia de conhecimentos, onde um conhecimento mal a-
prendido pode jogar por terra tudo o que ele precisa naquele instante 
Elon Lages Lima em seu discurso, apresentado no âmbito da comemoração dos 60 anos 
do Professor Armando Machado (Lisboa, 16 de fevereiro de 2005) afirma:  
 

[...] a matemática exige mais atenção (um pequeno erro pode afetar 
grandemente o resultado, o que não ocorre nos outros estudos). A Ma-
temática tem essa característica cumulativa: os assuntos dependem mui-
to dos anteriores (não pode multiplicar quem não sabe somar), mas isto 
pode ser considerado vantajoso para quem se empenha em exercitar-se. 
(É bem conhecida a história do estudante que só aprendeu Álgebra 
quando estudou Trigonometria, que só aprendeu Trigonometria quando 
estudou derivadas e integrais, que só aprendeu estas últimas quando es-
tudou equações diferenciais, etc.)  
Deve-se entretanto observar que as dificuldades da Matemática em rela-
ção às outras disciplinas dos oito primeiros anos de escola não requerem 
talento especial para serem vencidas. Dependem, sim, de certos hábitos 
e atitudes como empenho, trabalho, dedicação, cuidado, atenção, etc. 
Tais hábitos e atitudes são essenciais para o bom desempenho de quais-
quer atividades na sociedade, de modo que ao exigi-las dos estudantes, 
a Matemática está contribuindo para formar melhores cidadãos, mesmo 
que eles não venham a fazer posteriormente, uso da maior parte das coi-
sas matemáticas que estudaram na escola. 
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Veja por exemplo, as seguintes situações:  
 
1. Resolver a equação 000.110 =x  

Um aluno do 1º ano do ensino médio, faria sem muita dificuldade tal cálculo, ope-
rando com potências. Assim  31010000.110 =∴= xx , chegando finalmente ao 
resultado que é 3=x . 

 
2. Calcular o logaritmo 000.1log  

Agora, provavelmente já teria um certo receio, sendo que se trata da mesma situa-
ção, pois 000.1log000.1log 10=  e fazendo xx 10000.1000.1log10 =∴= , que é a 

mesma coisa da situação anterior. 
 
Ou seja, para saber resolver um logaritmo é necessário o devido conhecimento sobre 
potências e radicais, o que muitas vezes, não é bem aprendido. Então, é necessário fazer 
e refazer vários exercícios sobre radicais, frações e decimais, para tornar o conhecimen-
to apreendido mais fácil. 
Veja, que ao calcular o logaritmo de 1.000, o aluno opera apenas com potências que já 
devia ser de seu conhecimento. Mas, na maioria das vezes ele acaba não se recordando 
do processo de resolução, o que acaba tornando a matemática difícil e complicada.  
Como ensinar a multiplicação a alguém que não se recorda da adição? 
 
 Mas, então, por que não começar com situações do cotidiano. Pois bem, uma a-
plicação do cotidiano do aluno, para ilustrar logaritmo seria, por exemplo, um investi-
mento em uma caderneta de poupança.. Vamos analisar a seguinte situação: 
 
3. Marcelo, recebeu um prêmio de seu pai, no valor de R$ 1.000, 00. Como é muito 

econômico, resolveu investir esse valor na caderneta de poupança. Soube que o ban-
co onde irá fazer o investimento paga juros de 1,5% ao mês. Marcelo pretende com-
prar uma TV que custa R$ 1.300, 00. Dentro da situação proposta, em quanto tempo 
aproximadamente, Marcelo, irá poder comprar a sua TV, se pretende pagar à vista? 

 
Partindo dessa situação, devemos ter em mente, qual fórmula a usar para o cálculo 
de juros compostos que nesse caso, é niCM )1( += , que ao fazer a devida substitui-

ção, chegamos: n)015,01(000.1300.1 +=  e daí a n015,13,1 = , que também é uma 
equação exponencial da forma da apresentada na situação 1. Como se trata de bases 
diferentes, devemos operar com logaritmo, assim n015,1log03,1log = , e aqui, po-
demos apresentar a definição de logaritmo, sua condição de existência, propriedades, 
etc. 
 

Mas, note que a dificuldade do aluno será ainda em operar com decimais. 
Então, é necessário sanar tais dificuldades passando mais uma vez uma série de exercí-
cios sobre decimais, potências e radicais. 
 Mas, vamos imaginar agora, o cálculo diferencial, que se supõe um prévio co-
nhecimento de álgebra e geometria analítica. Se o aluno não tiver tais conhecimentos, 
então, não poderá haver produção de conhecimento. O aluno fica angustiado por não 
aprender um determinado assunto, pois ele deveria ter conhecimento de outro que vem 
antes, e de outro que vem antes daquele, etc. 
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Assim, é muito comum ouvir que os alunos não aprenderam cálculo depois de 
uma boa aula, mas é claro que não. Não se deve esperar que um aluno, consiga aprender 
tudo naquela aula, pois naquele momento ocorreu apenas o processo de entendimento. 
Para o aluno passar para o processo de compreensão, é preciso que faça muitos exercí-
cios e esse número considerável de exercícios não poderá ser feito apenas em sala de 
aula. É preciso que o aluno leve para casa, pois dentro da sala de aula, não haverá tempo 
suficiente para isso, além de se levar em consideração que cada aluno deve ter o seu 
momento próprio e único para conseguir chegar à compreensão. Além do que, é neces-
sário que ele consiga identificar, quais são as dificuldades passadas que não o fazem en-
tender o assunto presente, estudar e procurar sanar essas dificuldades, para somente en-
tão encarar o assunto novo. E a cada nova dificuldade, novas buscas em livros, para su-
perar a dúvida e clarear o assunto. O professor será então o elo de ligação entre o que 
ele já sabe, e o que precisa saber para entender o novo assunto. Se o aluno já desiste a-
pós a primeira dificuldade, com certeza não irá superar o medo do erro, ou do fracasso, 
encarando a matemática, como uma matéria difícil e complicada. Por isso é preciso se 
conscientizar de que aprender matemática requer uma boa dose de esforço pessoal.  

Não é de se esperar que um aluno seja capaz de aprender matemática livre do 
desconforto e da frustração de ter que passar inúmeras horas fazendo exercícios, apren-
dendo e fixando conceitos, errando, acertando, e ... finalmente aprendendo. 

Faz-se importante ressaltar que nem todo aluno irá partir para a área de exatas, 
assim como muitos não irão para a área biológica, ou humanas. Assim, não é de se espe-
rar um mesmo desenvolvimento para todos os alunos. É necessário que o professor este-
ja pronto para incentivar a todos os alunos nas mais diversas áreas a que ele se propo-
nha, procurando exemplos clássicos ou não, que possam ser aplicados a uma área ou 
outra, despertando assim o interesse por essa ou aquela área, fazendo com que o conhe-
cimento perpetue, seja ele matemático ou não. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

REFERÊNCIAS 
 
BASSANEZI, Rodney Carlos. Ensino aprendizagem com Modelagem Matemática. Edi-
tora Contexto 2002, 
 
BUCCHI, P. Curso prático de Matemática. V. 3. São Paulo: Moderna, 1998. 
 
CUNHA, Maria Isabel da. Relação Ensino e Pesquisa, In: VEIGA, Ilma A. (org.). Didá-
tica: o ensino e suas relações, Campinas, SP: Papirus, 1996. 
 
DANTE. L.R. Matemática Contexto e Aplicações. V. 3. São Paulo: Ática, 1999. 
 
GIOVANNI, J.R. e outros. Matemática. V. 3. São Paulo: FTD 
 
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de Cálculo. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científi-
cos, 2001. 
 
IEZZI, G. Fundamentos de Matemática Elementar. V. 8. São Paulo: Atual, 1993. 
 
LIMA, Elon Lages. Curso de Análise. V. 1. Rio de Janeiro: IMPA/CNPq, 1976 
 
MACHADO, A.S. Temas e Metas. V. 6. São Paulo: Atual, 1992. 
 
MORAES, Maria C. Em busca de um novo paradigma em educação.In: MORAES, Ma-
ria C. Paradigma Educacional Emergente. Campinas, SP: Papirus, 1998. 
 
PAIVA. M. Matemática. V. 3. São Paulo: Moderna, 1995. 
 
SIMMONS. G.F. Cálculo com geometria analítica. V. 1 e 2. São Paulo: McGraw-Hill, 
1987. 
 
http://ecalculo.if.usp.br/historia/historia_derivadas.htm (Acesso em 14 / 08 / 2008) 
 
www.somatematica.com.br/historia.php (Acesso em 14 / 08 / 2008) 
 


