
Na busca de melhor compreensão do

assunto, foram feitas pesquisas em

livros, artigos, sites ou vídeos que

apresentassem foco no tema. Conforme

relatos de artigos, essa disputa,

ocorrida no século XVII, durou mais

de dez anos e seguiu até o final de suas

vidas.
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Newton e Leibniz, dois célebres

pesquisadores que travaram uma briga

acirrada pela autoria do Cálculo.
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Independentemente de quem foi o

precursor, o que resta é a contribuição que

ambos deixaram para as ciências. Esta

discussão ainda vai suscitar muitos

estudos que deem ênfase ao assunto

Newton versus Leibniz, um duelo

histórico sobre a descoberta do Cálculo.
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Conforme registros, o Cálculo foi

desenvolvido primeiro por Newton

durante os anos de 1665 e 1666 e o

chamou de método de fluxos. Por outro

lado, Leibniz dedicou-se ao Cálculo por

volta de 1675, conseguindo concebê-lo em

poucos anos. O que se sabe é que ambos

descobriram o Cálculo de maneira

independente e publicaram suas

descobertas em momentos diferentes da

vida.

Figura 2: Newton (esquerda) e Leibniz (direita).

Reprodução: Revista Galileu.

Figura 1: Ilustração de Leibniz e Newton em um

“combate”.

Reprodução: Oficina da Net. Disponível em:

https://www.oficinadanet.com.br/post/14658-a-guerra-

do-calculo

Figura 3: Notação de Newton (esquerda) e de Leibniz (direita)

para o que hoje conhecemos como Derivada.
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