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O projeto ‘As somas de Riemann e o Teorema Fundamental do Cálculo (TFC)’ está 

inserido no projeto de pesquisa intitulado ‘Integral definida- uma abordagem de Arquimedes à 

Lebesgue’ e visava fazer um estudo teórico sobre a integral de Riemann e o TFC com intuito de 

verificar como ocorre a conexão entre as operações: diferenciação e integração. 

Sabemos que apesar de eficiente, o cálculo por limite de somas de uma integral definida, 

expressada por , não é um método muito prático e 

facilitador. Entretanto, o TFC, dado por  sendo  para 

, minimiza o cálculo dessas integrais. 

Considerando o processo de ensino e aprendizagem de integral definida é frequente a 

motivação pelo problema da área, que remonta ao cálculo grego e culmina com a soma de 

Riemann. Porém, após a exploração da integral de Riemann, que utiliza conceitos de áreas de 

retângulos e limites de somas infinitas, o cálculo da área é feito pelo TFC, que usa a antiderivada. 

Então, surge a questão: Como essas duas integrais estão relacionadas? Como o limite de uma 

soma é igual a antiderivada aplicada nos extremos do intervalo?  

Essa conexão não é imediata, muito menos simples, tanto para o aluno quanto para o 

professor. Para tal, iniciamos nossa pesquisa fazendo um estudo teórico da integral de Riemann e 

do TFC, e então partimos ao estudo de uma aproximação entre integral definida como limite de 

somas e como cálculo da primitivas nos extremos, nos aprofundando na análise de como e se é 

estabelecida a conexão dessa aproximação. 

O estudo teórico foi elaborado a partir da leitura de livros e artigos sobre o TFC, por 

exemplo, a tese de Luzia Aparecida Palaro (2006) e o livro de Edwards(1979), e para a análise da 

conexão utilizamos livros didáticos usuais na disciplina de cálculo, sendo eles: Um Curso de 

Cálculo (Guidorizzi, 2000); Um Curso de Cálculo (Guidorizzi, 1986); Cálculo (Stewart, 2013). E 

um livro de análise matemática: Análise Matemática para Licenciatura (Ávila, 2006). Analisamos 

estes livros buscando responder as seguintes questões: Como é definida a integral de Riemann? 

Ela está relacionada com o problema de cálculo de área? O livro apresenta representações 

gráficas? Como é introduzido o TFC? É demonstrado? Faz alguma conexão com a soma de 

Riemann? (SIPLE, CARDOSO, FIGUEIREDO, 2015). 

 Após a análise observamos que: os  livros  analisados  apresentam  uma  motivação  para  

as  somas  de Riemann pelo cálculo da área, uns com mais ênfase que outros; todos  abordam  a  

integral  definida  como  o  limite  de  soma  e  abordam  o TFC para minimizar o trabalho 

numérico do cálculo do somatório; o TFC é apresentado com abordagens didáticas diferenciadas; 

e para entender a conexão entre as somas de Riemann e a  primitiva estabelecida no TFC faz-se 

fundamental e importante trabalhar com as demonstrações do TFC.   



 

Com essa análise foi possível entender melhor como a passagem entre estas duas 

operações ocorre de diferentes formas, visto que essa análise juntamente com o estudo teórico, 

elaborado na pesquisa, pudemos evidenciar a importância das demonstrações que ocorrem entre a 

passagem da soma de Riemann e o TFC, e desta forma, apresentando elementos que possam 

contribuir  com o ensino do Cálculo. 
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