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RESUMO  

 O desenvolvimento e evolução tecnológica só foram possíveis 

essencialmente por causa da matemática. Sabendo da importância da 

matemática para o homem e observando as dificuldades de compreendê-la, 

destacaremos o Teorema Fundamental do Cálculo, assunto abordado em 

cursos de níveis superior, de suma importância e de essencial aplicação, 

embora, tão fundamental como aparentemente difícil de ser compreendido por 

muitos alunos. Nessa pesquisa mostraremos o contexto histórico, 

demonstração e aplicações do Teorema Fundamental do Cálculo. 

INTRODUÇÃO 

Pré-liminarmente estudaremos conceitos e definições de limites, 

continuidade, derivadas, integral indefinida e definida. Com estas informações, 

desenvolvemos um conteúdo com exemplos e aplicações que visa facilitar a 

compreensão do conteúdo. 

OBJETIVOS  

 Busca-se neste trabalho mostrar a importância do Teorema 

Fundamental do Cálculo, demonstração e aplicações, com uma linguagem 

simples de fácil compreensão aplicações praticas bem presentes na vida 

cotidiana, as quais muitas vezes nem percebemos. Nessa linha de raciocínio 

nosso objetivo maior é desenvolver material de estudo sobre o Teorema 

Fundamental do Cálculo de fácil compreensão, de forma a amenizar a 

dificuldade dos alunos.  

 METODOLOGIA  

A pesquisa foi desenvolvida a partir da percepção das dificuldades de 

aprendizagem na disciplina de matemática. No ensino superior, a uma grande 

resistência, particularmente, na compreensão em Cálculo e seu teorema 

fundamental. 

A primeira etapa deste trabalho consistiu no estudo e na pesquisa 

bibliográfica da história do Cálculo, visando aprofundar os conhecimentos a 

respeito do Teorema Fundamental do Cálculo, Num segundo momento, unir o 

conhecimento adquirido e sua praticidade no desenvolvimento de aplicações 

em todos os níveis. 



 

DESENVOLVIMENTO   

 Isaac Newton (1642 – 1727), graças aos fundamentos providos por 

Barrow, se aperfeiçoou nos resultados da tangente e quadratura. E uma carta a 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716), Newton afirma claramente, em termos 

físicos, o que os problemas mais básicos de calculo eram (e ainda são): “1ª 

dado o comprimento do espaço continuamente [isto é, em todo instante de 

tempo], encontrar a velocidade do movimento [isto é, a derivada] em qualquer 

tempo dado. 2ª dada a velocidade de movimento continuamente, encontrar o 

comprimento do espaço [isto é, a integral ou antiderivada] descrita em qualquer 

tempo proposto”, Newton empregou flúxions de variáveis no lugar de derivada, 

e em vez de antiderivadas, ele usou o que ele chamou de fluentes. Newton 

resumiu quase todos os trabalhos anteriores sobre cálculo, e foi especialmente 

influenciado por La Géométrie de René Descartes (1596 – 1650) (MATIAS et 

al., 1998). 

 Leibniz foi induzido à ideia emergente de cálculo por Cristiaan Huygens 

(1629 – 1695), um membro da Nova Academia Francesa, Leibniz estudou 

muitos dos trabalhos de autores de matemática avançada, suas ideias sobre 

derivadas, integral e cálculo em geral foram desenvolvidas a partir de analogias 

com somas e diferenças. Então, escreveu em 1680, “eu represento a área de 

uma figura pela soma [infinita] de todos os retângulos limitados pelas 

ordenadas e diferenças da abscissa”, isto é, como  𝑦 𝑑𝑥, deve-se encontrar 

uma curva 𝑌 tal que as ordenadas 𝑦 são diferenças 𝑌, ou 𝑦 = 𝑑𝑌, em termos 

modernos, 𝑌 é nossa antiderivada, e assim, Leibniz formulou uma afirmação 

inicial da parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo (TFC). Em um artigo de 

1693, no Acta Eruditorum, Leibniz escreveu “O problema geral de quadraturas 

pode ser reduzido a encontrar uma curva que tenha uma dada lei da 

tangência”, e continuou a especificar esta lei na forma da parte 2 do Teorema 

Fundamental do Cálculo (BOYER, 2001). 

São diversas a aplicações do Teorema Fundamental do Cálculo que vai 

desde a medida de área até a probabilidade e estatística. 

Exemplo de aplicação: 



Suponha que o tempo de vida 𝑡 de um componente eletrônico, fabricado 

por certa indústria, seja uma variável aleatória com função de densidade de 

probabilidade dada por 𝑓 𝑥 = 0,02 .  𝑒−0,02𝑡  , sendo 𝑡 ≥ 0. A probabilidade de 

um componente qualquer dessa indústria ter um tempo de vida entre 100 e 200 

horas é dada por? Utilizando o Teorema Fundamental do Cálculo; 

 0,02𝑒−0,02𝑡𝑑𝑡 =  
0,02

−0,02
 𝑒−0,02𝑡𝑑𝑡

200

100

200

100

= −𝑒−4 + 𝑒−2 = −0,0183 + 0,1351 

= 0,1168   ~    12% 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 A pesquisa encontrou meios de estabelecer a relação do Teorema 

Fundamental do Cálculo à vida cotidiana, facilitando a compreensão dos 

conceitos, assim, buscando aumentar o interesse do aluno ao conteúdo. 

Espera-se que os métodos aqui apresentados possam servir de base para 

educadores no ensino de Cálculo a fim de aumentarem o desempenho de seus 

alunos. 
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