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Resumo

Neste  minicurso  apresentarei  um  pequeno  recorte  do  meu  trabalho  de 

Doutorado em fase de conclusão junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação,  linha  Educação  Matemática,  sendo  realizado  na  Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Assim, com o minicurso viso apresentar e 

discutir  parte  do  que  foi  o  desenvolvimento  conceitual  do  Cálculo  Integral 

apresentando os métodos da exaustão de Eudoxo e Arquimedes para calcular 

áreas e volumes sob regiões curvas. Com isso, espero contribuir para lançar 

sobre a História da Matemática novos olhares, sobretudo vendo-a como um 

agente de cognição no ensino e aprendizagem da Matemática. Iniciarei com a 

discussão sobre os métodos de quadratura do círculo, ou seja, apresentando a 

tentativa dos gregos de calcular a área do círculo. Para isso, paresentaremos 

alguns dos métodos desenvolvimdos pelos antecessores de Arquimedes. Em 

seguida,  envolverei  os  alunos na resolução dos métodos de quadratura  da 

parábola. Finalizarei, apresentando a discussão sobre o método da exaustãoa 

e  como  este  é  hoje  considerado  pelos  historiadores  da  matemática  como 

precursor do cálculo integral.

Público alvo: alunos da graduação em matemática e áreas afins

Material necessário: Papel sulfite, papel milimetrado, lápis, compasso, 
esquadro, régua e calculadoras.
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