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deltaKappa       Newton e o Teorema Fundamental do Cálculo - Parte II 

 

Nota prévia  

Caro leitor/a, na sequência do artigo de janeiro (pode ver aqui) deixamos hoje a prova que Newton 

faz do Teorema Fundamental do Cálculo que liga, de forma essencial, os Cálculos Diferencial e 

Integral.  

Traduzimos este texto das suas Opera Omnia1 (pág. 281, pode consultar aqui). Acrescentamos 

depois comentários e notas históricas. 

 
Introdução 
 
O leitor/a vai ver, esperemos que com curiosidade e fascínio, como Newton resolve o problema de, 
a partir do conhecimento das áreas subentendidas pelo gráfico de uma função y(x), encontrar y e, 
vice-versa, a partir de y encontrar as áreas.  
 

 
Este último problema tinha, desde a Antiguidade até àquela altura, de Antiphon e Eudoxus (pais do 
Método de Exaustão), passando pelo grande Arquimedes, a Pascal, sido tratado recorrendo à soma 
de áreas infinitesimais ou métodos equivalentes. 
 
Newton resolve-o por métodos algébricos e recorrendo, com genial intuição, a passagens ao limite. 
 

A ideia de Newton 

Repare leitor na figura da esquerda acima. O crescimento da área da região tracejada a azul, a partir 

de x, e para acréscimos infinitesimais 𝜊 a x, é proporcional a y: é y𝜊.  

Se forem conhecidas as áreas será, então, possível conhecer esse crescimento e, logo, y.   

Passemos então ao texto de Isaac Newton. 

NOTA: Deixamos referências para alguns comentários que achamos bem acrescentar. 

                                                           
1 Para traduzir recorremos a um dicionário online pelo que a tradução pode ser pouco fiel: mas penso que  
   conseguimos transmitir o fio do pensamento de Newton e um texto muito aproximado. 

http://www.clube.spm.pt/files/outros/Newton_TFC.pdf
https://clube.spm.pt/files/deltaKappa_2019_01.pdf
http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Antiphon.html
http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Eudoxus.html
http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Archimedes.html
http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Pascal.html


Demonstração de uma Regra Primeira para a obtenção da quadratura de curvas 

 
2.  Demonstração                                             
 

Ou em geral (1), sendo 
𝑛

𝑚+𝑛
× 𝑎𝑥

𝑚+𝑛

𝑛 = 𝑧 , faça 
𝑛𝑎

𝑚+𝑛
= 𝑐 e  𝑚 + 𝑛 = 𝑝 se  𝑐𝑥

𝑝

𝑛 = 𝑧 ,                 

 
ou  𝑐𝑛𝑥𝑝 = 𝑧𝑛 substitua  𝑥  por  𝑥 + 𝜊   (2) e   z  por  z +  𝜊ν (3) (ou, como há pouco, por z +
 𝜊y  (4))    
 
e será:                                      𝑐𝑛(𝑥𝑝 + 𝑝𝜊𝑥𝑝−1 + ⋯ ) = 𝑧𝑛 + 𝑛𝜊𝑦𝑧𝑛−1 + ⋯ (5); 
 

abandone os termos que desaparecem com 𝝄 (6). 

 

Agora iguale 𝒄𝒏𝒙𝒑  e 𝒛𝒏, divida o resto por 𝝄 e resta 𝒄𝒏𝒑𝒙𝒑−𝟏 = 𝒏𝒚𝒛𝒏−𝟏 (= 
𝒏𝒚𝒛𝒏

𝒛
=

𝒏𝒚𝒄𝒏𝒙𝒑

𝒄𝒙
𝒑
𝒏

)   ou, 

dividindo por 𝒄𝒏𝒙𝒑,   𝒑𝒙−𝟏= 
𝒏𝒚

𝒄𝒙
𝒑
𝒏

    ou   𝒑𝒄𝒙
𝒑−𝒏

𝒏 = 𝒏𝒚.  

Ou substituindo 𝒄  por   
𝒏𝒂

𝒎+𝒏
  e    𝒑  por  𝒎 + 𝒏,  o que é 𝒑 − 𝒏 = 𝒎,   e 𝒏𝒂  por 𝒑𝒄  vem  𝒂𝒙

𝒎

𝒏 = 𝒚 

(7). 

                                                                           

Pelo contrário, se 𝒂𝒙
𝒎

𝒏 = 𝒚  será  
𝒏

𝒎+𝒏
𝒂𝒙

𝒎+𝒏

𝒏 = 𝐳(𝟖).  

 

3. Invenção de curvas que se possam quadrar 

 
Assim podem notar-se, de passagem, curvas para as quais as áreas são conhecidas e que podem, 
por estes cálculos, ser encontradas. 

Se se supõe √𝒂𝒂 + 𝒙𝒙 = 𝒛   o cálculo conduz a    
𝒙

√𝒂𝒂+𝒙𝒙
= 𝒚 (9). E assim por adiante. 

 

Pequenos comentários 
 

1. Newton generaliza o método a funções às quais ele obviamente se aplica: às primitivas do produto por 

uma constante de potências de x com expoente racional positivo, da forma 𝒚 = 𝒂𝒙
𝒎

𝒏  

2. Por 𝝄  Newton designa uma quantidade que diminui tornando-se arbitrariamente pequena, nos termos 

atuais um infinitamente pequeno. 

3. Newton designa por 𝛎  a altura de um retângulo, com base 𝝄, e área igual à da região subentendida 
por y entre 𝒙 por  𝒙 + 𝝄. Sugerimos que veja o esboço de Newton e os nossos comentários no último 

artigo aqui.       Note que isto permite escrever a igualdade em (5): ver comentário. 

4. No exemplo de que falámos no último artigo notámos que 𝛎  e 𝐲  tendem ambos para 𝒚(𝒙)  quando 
𝝄  tende para zero e que isso permite usar 𝐲 em vez de 𝛎. 

5. Iguala as áreas correspondentes ao incremento de 𝒙 de um valor infinitesimal 𝝄, obtidas por dois 
processos:  substituição de 𝒙 por  𝒙 + 𝝄,  na função que dá a área, e cálculo do acréscimo na área 
recorrendo a uma aproximação 𝛎 da velocidade, ou taxa, a que elas crescem, cujo valor é 𝒚, o que conduz 
a um acréscimo na área de 𝝄𝛎.   E aplica o Teorema do Binómio.  

A  𝝄𝛎  Newton chamou o momento de área.   

6. Newton ainda não dispõe da definição rigorosa de limite que só veio a ser introduzida por Bolzano e 
Cauchy no século XIX. 

http://www.clube.spm.pt/files/outros/Newton_TFC.pdf
http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Bolzano.html
http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Cauchy.html


7. Em termos atuais Newton calcula a derivada de 𝒛, ou seja, do integral indefinido de  𝒚 . 

8. E conclui sugerindo uma forma algébrica de calcular a área subentendida pelo gráfico de  𝒚. 

9. Um desafio ao leitor/a: 

Conseguirá obter este resultado usando o método de Newton? 

 

Nota histórica 

 
Newton chamava a uma variável, como a área deste exemplo, e que ele, em geral, supunha que 
dependia do tempo, cuja taxa ou velocidade de crescimento se procurava calcular, um fluente e à 
velocidade a que crescia um fluxão. 

 

Acontece que o problema da determinação de fluxões a partir de fluentes e vice-versa tinha sido 
resolvido por Leibnitz, na Alemanha, de forma independente e usando notações diferentes. 

 

Para estabelecer de forma inequívoca a sua paternidade Newton construiu e enviou, sob a forma 
de anagrama, a John Collins, que funcionava como intermediário, e a quem, a pedido de Leibnitz, já 
tinha enviado uma carta explicando a descoberta da Fórmula do Binómio, a frase seguinte: 

 

Dados, para um conjunto de quantidades, os fluentes determinar os fluxões e vice-
versa. 

 

O anagrama era este:     6a cc d ae  13e ff  7i 3l 9n 40 4qrr 4s  9l 12vx 

 

para a frase:  

 

 “Data aequatione quotcunque fluentes quantitates involvente fluxiones invenire, 
et vice versa”    

 

cuja tradução deixamos acima. 

 
Leibnitz enviou uma carta de resposta a Collins onde explicava, abertamente, o princípio, a notação 
e o uso do Cálculo Diferencial. 

 

Leibnitz tinha estado três meses em Londres no princípio de 1673 e tinha tido contacto com 
resultados obtidos por cientistas ingleses em várias áreas. Crê-se, contudo, que não chegou a 
conhecer a Teoria dos Fluxões de Newton e que os resultados que obteve são apenas da sua autoria. 

 

É, contudo, geralmente aceite que os resultados de Newton foram obtidos primeiro. 

Deixamos finalmente este texto, escrito pelo próprio Newton, onde fica patente a alta consideração 
em que tinha G. W. Leibnitz: 

 

“Em cartas trocadas entre mim e esse muito excelente geómetra, G.W.  Leibnitz, há dez anos, quando 
eu dei a entender que conhecia um método de determinar máximos e mínimos, desenhar tangentes 
e outros problemas afins, e quando o disfarcei recorrendo a letras transpostas envolvendo a frase 
(Data aequatione…), esse muito distinto senhor escreveu de volta comunicando que tinha 
encontrado um método do mesmo tipo e comunicou esse método que quase não diferia do meu 
exceto nos termos e símbolos usados”. 

http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Collins.html

