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desenhos podiam ser facilmente apagados, deixando a superfície limpa para
outras operações.
Um grande avanço na construção dos
ábacos foi a utilização de materiais mais
duradouros, como o mármore, com os
gregos, e o bronze, com os romanos.
A origem da palavra ábaco pode ser
encontrada na palavra arábica abq, que
significa “areia fina” ou “poeira”.
Os ábacos usados atualmente são do
tipo suan-pan, inventado na China no século XI, e o soroban, inventado no século
XIV no Japão.

A diferença entre os ábacos chinês (à esquerda) e japonês (à direita) reside no número de peças
que se encontram acima da barra divisora.

mos para facilitar as multiplicações com
números muito grandes.
CREATIVE COMMONS

Assíntota – Do grego asymptotas, que não coincide. Intuitivamente, uma reta que se
aproxima indefinidamente de uma curva
sem alcançá-la.
assíntota

Bürgi (1551-1632) – O fabricante de relógios e de instrumentos astronômicos Joost
Bürgi era assistente de Johannes Kepler
quando construiu um sistema de logarit-
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CHAMELION STUDIO/SHUTTERSTOCK

Ábaco – Contar com os dedos e escrever de
pé na areia eram formas antigas de cálculo manual. O primeiro computador
inventado para os cálculos das quatro
operações foi, provavelmente, a mesa de
contar ou ábaco, que surgiu em várias
formas e em muitas regiões do mundo
antigo.
Os primeiros ábacos eram tabletes de
barro endurecido ao sol ou blocos de madeira cobertos com uma camada de areia
fina, nos quais os símbolos eram marcados. Depois que um cálculo era completado e o ábaco não era mais necessário, os
DOMINIQUE LANDAU/SHUTTERSTOCK
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Medalha emitida pelo Clock Museum Abeler,
na Alemanha, no 350o aniversário da morte
de Bürgi.
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Bürgi provavelmente começou o seu
trabalho entre 1584 e 1588, conseguindo publicá-lo em 1620, 6 anos após
Napier ter publicado o seu.
Talvez, por essa razão, Napier é considerado o inventor dos logaritmos.
Cálculo Diferencial – O termo diferencial
se refere a diferença. Mas, em Matemática, com o termo Cálculo, significa o trabalho com derivadas.
Cálculo Integral – Na linguagem comum,
integral significa total, global. Em Matemática, é simplesmente um processo inverso: encontrar funções cujas derivadas
são conhecidas.
Concavidade – A palavra está ligada a depressão, cavidade. Em Matemática, ela é
utilizada para indicar se os pontos de uma
curva estão acima ou abaixo das retas tangentes.
(a)

(b)

f(x) é contínua

Curva de nível – Uma linha que nos mapas
topográficos liga pontos que estão a uma
mesma altura. Em Matemática, são pontos (x, y) no plano cartesiano que satisfazem a uma equação do tipo f (x, y) = C,
em que C é um número real qualquer.
Declividade – Vem da palavra declive, que
significa pendente, inclinação. Em Matemática, a declividade, geralmente representado por m, expressa a tangente da
medida do ângulo que o eixo x forma com
a reta r. Ou seja, m = tg α.

(a) concavidade para cima
(b) concavidade para baixo

Contínuo – Em que não há interrupção ou
“quebra”.
m>0

“quebra”

f(x) não é contínua
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m=0

Como tg 90º não existe, então m não existe.

Demanda – Em Economia, significa procura.
Quantidade demandada é a quantidade
procurada, ou seja, a quantidade que se
estima os consumidores vão comprar.
Derivada – Em Matemática, expressa a
declividade da reta tangente ao gráfico de
uma curva em um ponto de coordenada p.

Não há uma razão linguística para expressar esse conceito mediante essa palavra.
Derivada parcial – O termo parcial significa
que faz parte de um todo.
Os matemáticos usaram essa palavra
para expressar a derivada de uma função
de mais de uma variável em relação a apenas uma dessas variáveis quando todas as
outras são tratadas como constantes. Por
exemplo, seja a função
f (x, y) = x2 + y3 − 1,
então a derivada parcial de f (x, y) em relação a x é representada por fx(x, y) = 2x.
Descartes (1596-1650) – “Cada passagem
algébrica tem de corresponder a uma
construção geométrica.”
Em 1637, René Descartes publicou
A Geometria, mostrando como figuras geométricas podiam ser analisadas algebricamente.
CREATIVE COMMONS
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Usa-se a notação df , que se lê “a
dx
derivada da função em relação a x” ou, a
mais comum, utiliza-se a linha para representá-la, como f ’(x) representa a derivada da função f (x).
Página do livro A Geometria, de Descartes.

m = f'(p)
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Embora a Geometria Analítica tenha
se originado com o trabalho de Descartes,
no próprio livro A Geometria as coordenadas cartesianas e os eixos x e y não são usados. Ele estava muito mais preocupado em
expressar a Álgebra em termos da Geometria, e a Geometria em termos da Álgebra.
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Dirichlet (1805-1859) – Em 1694, Leibniz
deu ao termo função o significado de “inclinação de uma curva”, que tem muitos
pontos em comum com o significado atual
de função. Foi o matemático alemão
Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet
quem mais se aproximou de nosso conceito de função ao defini-la como “uma correspondência que assinala um único valor
de y para todo valor permitido de x”.
CREATIVE COMMONS

Copyright © 2014 por editora HARBRA ltda. Reprodução e veiculação pela internet, sem expressa autorização da editora, são proibidas.

Minidicionário de Cálculo e sua História

Dirichlet, matemático alemão.

Elasticidade – A procura por um produto, em
geral, depende de seu preço. Mas variações de preços podem afetar de modos diferentes a demanda pelo produto: se o produto é barato (açúcar, sal, shampoo, lápis,
borracha), pequenas variações no preço não
interferem na demanda, mas se o produto
é caro (casa, carro, excursão a outros países), pequenas variações nos preços expressas em porcentagem podem afetar a demanda.
A elasticidade da demanda em relação ao preço mostra a maleabilidade, a
flexibilidade, ou seja, como varia a demanda quando o preço de um produto aumenta ou diminui.
Estimativa – Uma avaliação, uma aproximação de um resultado.
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Em geral, quando aproximamos os
dados de uma situação real por meio de
uma função, os resultados dos valores da
função que obtemos expressam aproximadamente a situação. Isso é diferente, por
exemplo, de uma equação de 2.o grau,
como x 2 − 5x + 6 = 0, cujas soluções são,
exatamente, 2 e 3.
Euler (1707-1783) – Nascido em 15 de abril
de 1707 na Basileia, Suíça, Leonhard
Euler escreveu mais de 500 livros e artigos sobre os mais diversos assuntos da
Matemática. Redigia com tanta facilidade que costumava dizer ironicamente
que seu lápis era muito mais inteligente
que ele.
Em 1726, teve recusado seu pedido
de trabalhar na Universidade da Basileia,
provavelmente porque ainda era muito
jovem.
Alguns anos mais tarde, Pedro, o Grande, da Rússia, criou a Academia de Ciências de São Petersburgo como parte de
seus esforços para modernizar o país.
Entre os primeiros membros da Academia, foram nomeados Nicolaus Bernoulli (1695-1726) e Daniel Bernoulli
(1700-1782), filhos de Johann Bernoulli,
tutor em Matemática de Euler.
Em 1726, os dois irmãos o recomendaram para uma vaga em Medicina e Fisiologia, ciências que Euler havia estudado na Universidade da Basileia.
Em 1733, por causa da morte de
Nicolaus e do retorno de Daniel à Suíça,
Euler tornou-se o principal matemático da
Academia. Nesse mesmo ano, casou-se com
Catherine Gsell, com quem teve 13 filhos.
Problemas na sucessão do trono da
Rússia fizeram com que aceitasse o convite de Frederico II, da Prússia, tornando-se
diretor da seção de Matemática da Acade-
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Gráfico – Em Matemática, o termo gráfico é
usado para descrever uma figura por meio
de uma condição que é satisfeita somente
pelos pontos da figura.
Por exemplo, o ponto P é o gráfico do
número 4:

No plano cartesiano, o ponto P, por
exemplo, de coordenadas x = 2 e y = 4 é o
gráfico do par ordenado (2, 4):

Usa-se a representação gráfica de dados, em diversas áreas do conhecimento, pois favorecem a visualização e facilitam sua análise.
BENS DURÁVEIS NAS CASAS DOS BRASILEIROS
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mia de Ciências de Berlim, apesar de ter
ficado cego, em 1735, do olho direito.
Durante os 25 anos em que trabalhou
na Academia de Berlim, produziu cerca
de 300 trabalhos científicos. Mesmo assim, Frederico II não gostava de Euler.
Frederico preferia um matemático nobre, mais afeito às coisas mundanas da
Corte. Como podia ele gostar de um bruto, nada sofisticado, cuja única preocupação era a Matemática? Referia-se a ele
rudemente como o “ciclope da Matemática”. Mas os leais amigos, como vingança, afirmavam que Euler, com um único
olho, enxergava mais Matemática do que
todos os matemáticos da Corte reunidos!
Em 1755, a Academia de Ciências de
Paris o nomeou membro estrangeiro como
reconhecimento por ter vencido 12 vezes
a competição bienal dessa Academia. Nessa época, já era reconhecido como o primeiro matemático da Europa. Provavelmente por Frederico II se queixar muito
de sua “falta de sofisticação filosófica”,
Euler retornou à Rússia em 1776 e até a
sua morte, em 1783, continuou as atividades matemáticas, apesar de ter ficado
completamente cego em 1771.
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Retrato de Leonhard Euler,
por Jakob Emanuel Handmann.
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Fonte: PNAD/IBGE.
Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/pnadresultados-2013/index.html>. Acesso em: 18 set. 2014.
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Infinito – Sem fim, sem limite, inumerável,
incálculavel, incontável.
No Cálculo, é representado pelo símbolo: ∞, e, em geral, está ligado aos limites.
Observando o gráfico a seguir, nota-se que os valores de f (x) diminuem indefinidamente quando os valores de x aumentam indefinidamente, e aumentam
indefinidamente quando os valores de x
diminuem indefinidamente.

A função f(x) tem um ponto de inflexão
em (0, 2).

Kepler (1571-1630) – Desde que conheceu
a Teoria de Copérnico, o astrônomo e físico alemão Johannes Kepler convenceu-se de que ela representava uma visão correta do mundo.
A maior parte do trabalho de Kepler foi
dedicada à Astronomia e à Matemática.
Quando passou a utilizar infinitesimais para resolver problemas de máximos
e mínimos, provavelmente teve início o
Cálculo Diferencial e Integral.
CREATIVE COMMONS
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Hipérbole – Seu arco é obtido quando um
plano paralelo ao eixo do cone o intercepta.

Representação: lim f(x) = −∞
x →+∞

lim f(x) = +∞

x →−∞

Inflexão – Inclinação de uma curva.
O ponto de inflexão expressa o momento em que a curva muda de concavidade.
Note no gráfico a seguir que para x < 0,
a curva tem concavidade para cima e, para
x > 0, tem concavidade para baixo.
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Retrato de Johannes Kepler, 1610.
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Retrato de Lagrange.

Leibniz (1646-1716) – Em 1663, o alemão Gottfried Wilhelm Leibniz começou a trabalhar na construção de um alfabeto do pensamento humano: um
modo de representar os conceitos fundamentais simbolicamente e um método para combinar esses símbolos e representar pensamentos mais complexos.
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Embora nunca tenha completado o
projeto, a busca por símbolos apropriados para representar pensamentos e meios
de combiná-los levou Leibniz a inventar
muitos dos símbolos matemáticos que
usamos hoje.
CREATIVE COMMONS

Lagrange (1736-1813) – O matemático de
ascendência francesa Joseph Louis
Lagrange nasceu em Turim, Itália. O seu
talento em Matemática o levou a tornar-se, aos 19 anos, professor de Matemática da Escola Real de Artilharia de Turim.
Nessa mesma época, em 1755, lendo
um artigo de Euler, escreveu para ele explicando um método melhor que havia
descoberto sobre o tema do artigo e sobre o Cálculo. Euler ficou tão impressionado com a ideia de Lagrange que o convidou para apresentar seu método na Academia de Berlim. Quando Euler deixou
Berlim para retornar a São Petersburgo,
Lagrange foi indicado para ocupar seu
posto na Academia. Bem mais tarde, a
convite de Luís XVI, foi para Paris, onde
passou o resto de sua vida.
CREATIVE COMMONS
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Leibniz, por Christoph Bernhard Francke,
em 1700.

Limite – Fim, um ponto extremo. Mesmo
em Matemática, a ideia de se aproximar
o mais possível de um ponto ou de certo
número, e mesmo assim nunca alcançá-lo, não é muito atraente nem de fácil compreensão.
Mas se pensarmos em exemplos, como
a produtividade máxima de uma máquina, que tem um limite que se busca atingir, o seu desempenho ideal, mas que
nunca é atingido na prática, é possível ter
uma ideia mais clara e precisa do conceito matemático de limite.
Logaritmo – Vem das palavras gregas logos
(raio) e arithmos (número). Logaritmo é
o número (medida) do raio.
As grandes tabelas de logaritmos eram
muito utilizadas no cálculo de senos na
Astronomia, e por isso está ligado aos raios de circunferências.
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multiplicadores

Napier (1550-1617) – John Napier foi um
nobre escocês que, preocupado com as
multiplicações e divisões de números com
muitos algarismos que os astrônomos
eram obrigados a fazer, em 1614 publicou a sua obra Descrição da Maravilhosa
Lei dos Logaritmos, que pode ser considerada a origem dos logaritmos. Diferentemente dos logaritmos que se utilizam na
atualidade, a base escolhida por Napier
foi 1 .
e

Newton: “Quando ele tinha convidados
em sua casa, se subisse a seu estúdio com
uma garrafa de vinho e uma ideia viesse a
sua mente, ele sentaria para escrever e esqueceria os amigos”.
Talvez esse enorme poder de concentração possa explicar por que o Cálculo é
somente uma das muitas áreas em que
Newton contribuiu significativamente
para uma compreensão mais precisa do
mundo que nos rodeia. Hoje, sua coleção
de trabalhos matemáticos compreende 8
grandes volumes.
Isaac Newton consolidou, desenvolveu
e generalizou os trabalhos sobre tangentes (derivadas) e áreas (integrais) de seus
antecessores do século XVII em geniais
problemas que aparecem em todos os livros de Cálculo atuais.
CREATIVE COMMONS

Multiplicador – Em uma multiplicação, é
simplesmente um fator.
Para Lagrange, e no Cálculo atual, são
variáveis que introduzimos para calcular
máximos e mínimos de funções do tipo
f (x, y, z), sujeitas a condições como:
g(x, y, z) = 0 e h(x, y, z) = 0
F(x, y, z, λ, µ) = f + λ ⋅ g + µ ⋅ h

CREATIVE COMMONS
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Página do livro Princípios Matemáticos da
Filosofia Natural, um dos livros de Ciências
Naturais de maior influência já publicado.

Retrato de John Napier, 1616.

Newton (1642-1727) – Uma vez, um amigo fez este comentário sobre Isaac
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Riemann (1826-1866) – A integral definida é comumente chamada “Integral de
Riemann” devido ao matemático alemão
Georg Friedrich Bernhard Riemann, que
com seu trabalho de séries trigonométricas, em 1854, deu uma precisa e exata
definição de integral.
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Riemann mostrou também que era
possível existir funções contínuas sem derivada em nenhum ponto.

Variável – Aquilo que pode apresentar diversos valores diferentes.
Em geral, na Matemática, usamos as
letras do alfabeto para representar as variáveis.
O jurista francês François Viète
(1540-1603) ficou conhecido como “O
Pai da Álgebra” devido a uma ideia aparentemente simples: passou a representar as variáveis de uma equação por vogais e os coeficientes, as constantes, por
consoantes. Atualmente, as constantes
são representadas pelas primeiras letras do
alfabeto e as variáveis pelas finais.

Retrato de Riemann, em 1863.
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