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[...] um fato que deve causar espanto em nós, ou mais precisamente causar espanto em nós se

acaso nós não estivéssemos muito acostumado com ele. Como pode acontecer que há pessoas

que não entendem matemática? Se esta ciência invoca somente as regras da lógica, que são

aceitas pelas ‘mentes bem formadas’ [well-formed minds] ... como pode isto acontecer,  que há

muitas pessoas que são inteiramente inacessíveis a ela? (Poincaré, in Sfard, 1991, p. 1)
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RESUMO

A pesquisa analisa a abordagem da noção de integral em dois livros de

Cálculo. O trabalho fundamenta-se na teoria de Sfard, segundo a qual as noções

matemáticas são tratadas inicialmente como processos nos quais são

evidenciadas as suas características (concepção operacional) e depois como

objetos (concepção estrutural). A passagem da primeira para a segunda se dá

através de três estágios hierarquizados: interiorização, condensação e reificação.

Os livros escolhidos foram Calculus de M. Spivak e Cálculo de J. Stewart. O

primeiro apresenta a integral axiomaticamente, isto é, a partir de uma construção

refinada de definições e teoremas, ele primeiramente a define e depois trabalha as

suas propriedades. O segundo apresenta a integral partindo de uma longa

introdução sobre o cálculo de áreas, depois a define e em seguida obtém suas

propriedades. Seu ponto forte é a enorme quantidade de exercícios que envolvem

manipulações algorítmicas e aplicações. A pesquisa evidenciou que o tratamento

formal de Spivak vai na contra-mão da teoria de Sfard, que postula que primeiro

deve ocorrer a concepção operacional e depois a estrutural; porém, apesar disso,

há situações em que aquele postulado é respeitado. Vários exercícios com

características estruturais propiciam a passagem da primeira para a segunda

concepção. Em Stewart, o tratamento respeita o postulado, porém há poucos

exercícios com características estruturais; apesar disso, nos capítulos que tratam

da noção de integral, apresenta projetos que propiciam a reificação da noção de

integral.

Palavras-chave: integral, concepção operacional, concepção estrutural,

interiorização, condensação, reificação.
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ABSTRACT

The research analyses the notion of integral in two Calculus textbooks. The

works takes as its theoretical basis the theory of Sfard, according to which

mathematical notions are treated initially as processes evidencing their

characteristics (operational conception) and then as objects (structural conception).

The passage from the first to the second involves three hierarchical stages:

interiorisation, condensation and reification. The books chosen for analysis were

Calculus by M. Spivak and Cálculo by J. Stewart. The first book presents integral

axiomatically, that is, starting from a refined construction of definitions and

theorems. It firstly defines integral and goes on to consider its properties. The

second presents integral from the basis of a long introduction to the calculation of

areas, after which integral is defined and its properties obtained. Its strong point is

the enormous quantity of exercises involving algorithmic manipulations and

applications. The research shows that the formal treatment of Spivak goes against

the theory of Sfard, in which she argues that an operational conception of a notion

she precedes a structurally conception. Nonetheless, in spite of this, there are

situations in which this order is respected. Various exercises with structural

characteristics  are included in the book which might favour the passage between

the two conceptions. In Stewart, the treatment of integral respects the hierarchical

ordering of conceptions postulated by Sfard, however the book includes few

exercises with structural characteristics, although the chapters which treat the

notion do present projects which could provide opportunities for its reification.

Keywords: integral, operational conception, structural conception, interiorization,

condensation,  reification.
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APRESENTAÇÃO

A presente pesquisa analisa a maneira como a noção de integral é

apresentada em dois livros didáticos de Cálculo: ‘Calculus’ de Michael Spivak e

‘Cálculo’ de James Stewart. Está inserida na linha de pesquisa “História,

Epistemologia e Didática da Matemática” do Programa de Estudos Pós-Graduados

em Educação Matemática da PUC/SP.

O primeiro livro apresenta o Cálculo Diferencial e Integral axiomaticamente,

isto é, segundo o autor, a partir dos números reais, ele é construído como um

encadeamento de conceitos, como a evolução de uma idéia, aproximando-se da

Análise Matemática e não uma coleção de tópicos.  Apesar de não ser adotado

em escolas, na metodologia está a justificativa de escolha. O segundo dá ênfase à

manipulação algorítmica, usando as atuais tecnologias de informática e com

introduções preparatórias (algumas vezes longas) antes dos principais conceitos

que são abordados numérica, algébrica e graficamente.

A noção de integral é um dos dois conceitos fundamentais do Cálculo.

Dentre suas múltiplas aplicações, destacam-se o cálculo de área, de volume, de

comprimento de arco e, na física, o trabalho exercido por uma força. Suas

aplicações na engenharia e na biologia também são variadas.

A pesquisa se fundamenta na teoria de Sfard. A autora afirma que uma

noção matemática é inicialmente concebida como um processo, no qual suas

características são evidenciadas. Depois ela passa a ser vista como um objeto,

não se enfatizando os seus detalhes. A primeira concepção é chamada de

operacional e a segunda de estrutural. A passagem de uma para outra se dá

através de três fases hierarquizadas: interiorização, condensação e reificação.

Nesta pesquisa, procuramos evidenciar atividades apresentadas nos livros que

estão de acordo com os princípios de Sfard, bem como aquelas que propiciem a

transição entre as duas concepções.

No capítulo 1, são apresentados a problemática e o quadro teórico. É

discutido o alto índice de repetência nos cursos de C. D. I., é feito um
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levantamento das pesquisas sobre o ensino desta disciplina e fazemos uma

explanação sobre as concepções operacional e estrutural segundo a teoria de

Sfard e, em seguida, explicitamos as perguntas que pretendemos responder:

como os livros tratam o conceito de integral? Operacionalmente ou

estruturalmente?

No capítulo 2, são apresentados os procedimentos metodológicos. Trata-se

de uma pesquisa qualitativa. As justificativas para as escolhas dos dois livros, a

maneira como eles são analisados e o quadro teórico matemático estão

apresentados aqui.

No capítulo 3, são analisados os livros à luz do quadro teórico de Sfard e

uma comparação entre eles também é feita. A presença de atividades que

propiciem a transição entre as concepções é destacada.

 Finalmente, no capítulo 4, são tecidas considerações finais e são

apresentadas várias perguntas que servem como sugestões de continuação desta

pesquisa.
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1. PROBLEMÁTICA E QUADRO TEÓRICO

1.1 PROBLEMÁTICA

Muitas são as pesquisas que são apresentadas, tanto no âmbito nacional e

internacional, que tratam das dificuldades do ensino e aprendizagem do Cálculo.

Estas pesquisas abordam o problema sob diversas perspectivas e em diversos

contextos, e cada uma oferece elementos que permitem ampliar a análise das

dificuldades detectadas. Por exemplo: Barufi (USP, 1999) na sua tese procura

compreender as dificuldades no ensino do Cálculo nos curso iniciais da

Universidade a partir dos livros didáticos, por constituírem um elemento sempre

presente na sala de aula. A análise enfocou a negociação de significados, para

esclarecer em que medida a abordagem do C. D. I. realizada nos livros e nas

aulas é uma simples revelação ou uma construção significativa dos conceitos e

idéias. Neste trabalho, discute-se ainda o papel fundamental do professor na sala

de aula, tendo como potencial aliado o computador, como instrumento facilitador,

que abre novos horizontes, pois possibilita o estabelecimento de múltiplas

relações e negociações de significados. A análise dos livros selecionados mostrou

que a dificuldade não está na falta de bons livros, apesar de que vários deles não

partam de situações problemas, mas conseguem mostrar que o Cálculo tem

diversas aplicações nas diferentes áreas do conhecimento. O resultados foram

que: 29% deles explicitam fortemente as idéias do Cálculo; 38% deles possuem

problemas para motivar a introdução dos conceitos; 66% usam a linguagem

corrente e 54% são textos ricos em figuras.

 Villareal (UNESP, 1999) apresenta os processos do pensamento

matemático dos estudantes de C.D.I. na sua tese de doutorado “O pensamento

matemático de estudantes universitários de cálculo e tecnologias de informática”,

trabalhando num ambiente computacional, abordando questões matemáticas

relacionadas ao conceito de derivada. Foram selecionadas três duplas de

estudantes de Biologia, com as quais foi realizado um experimento de ensino com

base em entrevistas clínicas que foram gravadas e transcritas. Foram
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selecionados doze episódios que ofereciam possíveis respostas para as perguntas

das pesquisas. Os resultados das análises sugerem a necessidade de repensar o

ensino de Cálculo, a partir de conhecimento como rede de significados que

desafia a vigência cartesiana.

Na sua dissertação de mestrado “Conceito de integral: uma proposta

computacional para o seu ensino e aprendizagem”, Mello (PUCSP, 2002) afirma

que o ensino do C. D. I. tem sido majoritariamente focado numa prática

metodológica “tradicional” baseada em definições, teoremas, propriedades,

exemplos e exercícios, o que tem contribuído para um índice muito alto de

abandono e repetência. Desenvolve a sua pesquisa sobre a noção de integral

trabalhando com os alunos num ambiente computacional. Usa uma metodologia

qualitativa baseada na realização de uma seqüência de ensino, trabalhando com

duplas de estudantes num laboratório de informática. Os resultados das análises

evidenciam que num ambiente computacional o ensino e a aprendizagem passam

a ser mais significativos, contextualizados e motivantes, tanto para os alunos

como para os professores.

Dall´anese (PUCSP, 2000) afirma que os conceitos do Cálculo são, muitas

vezes, introduzidos por meio de uma aula expositiva tradicional, cabendo ao

professor apresentar as definições, propriedades, teoremas e exemplos e aos

alunos a resolução de listas de exercícios. Porém, há um elevado índice de

reprovação e de desistência nesta disciplina, sinalizando a existência de

problemas no processo de ensino e aprendizagem. Propõe, então, o

desenvolvimento de uma prática pedagógica que consiste de uma elaboração de

uma seqüência didática composta de atividades apresentadas em fichas.

Trabalhou com o conceito de derivada, abordando-o a partir da noção de variação.

Na conclusão, observa que o tempo de gasto na aplicação da seqüência é longo e

a análise do desenvolvimento dos alunos como um todo sinaliza que este tipo de

prática pedagógica mostrou-se eficiente.

Sad (UNESP, 1998) teve como interesse a produção de conhecimento a

partir do C. D. I. , isto é, a preocupação em contribuir para a compreensão do

desenvolvimento do pensamento diferencial e integral do estudante em meio às
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atividades pertinentes a esta disciplina. O trabalho é dividido em duas partes: uma

de fundamentações teóricas e investigações histórico-epistemológicas e, a outra,

de pesquisa de campo. Na parte teórica, foi feita uma revisão da literatura sobre

trabalhos ligados ao Cálculo e sobre a epistemologia, juntamente com as Teorias

do Conhecimento. A parte prática envolveu a coleta e análise de dados do tipo

entrevistas, gravações de atividades em sala de aula, soluções escritas de

problemas e observações. As análises permitiram mostrar os diferentes modos de

produção de significados, objetos e conhecimentos do Cálculo (e quais) ao se falar

de uma mesma “coisa” e mostrar diferentes afirmações de um mesmo texto.

Em “A educação matemática no ensino superior”, Casol (Anais do VI

Encontro Nacional de Educação Matemática, 1998) entende por significado tudo

aquilo que pode ser dito a respeito de alguma coisa. Diz que a pesquisa em

Educação Matemática deve buscar incessantemente significados envolvendo

preferencialmente o aluno. Cita quatro exemplos de significados para que a

derivada da função constante seja igual a zero: i) ao aplicar a definição de

derivada, encontra-se zero; ii) porque ao aplicar uma das fórmulas de derivação o

resultado encontrado é zero; iii) porque a derivada representa a declividade de

reta tangente, esta paralela ao eixo x, daí a sua declividade zero; iv) porque a

declividade indica a taxa de variação, e como a função constante não varia, então

sua derivada é zero. São argumentos diferentes (significados) para a mesma

resposta. Conclui propondo duas linhas de ação para o ensino superior: a)

estratégias para que os alunos sejam fortemente incentivados a expor os

significados que produzem. Isso implica, entre outras atitudes, enorme respeito à

fala do aluno; b) disposição para que tentativas individuais e de grupos sejam

postas em práticas assumindo riscos e que seus resultados sejam divulgados.

Leme (PUCSP, 2003) pretendeu buscar possíveis causas de dificuldades

para a compreensão conceitual da noção de derivada na sua dissertação de

mestrado “Aspectos processuais e estruturais da noção de derivada”. Utiliza os

pressupostos teóricos de Sfard sobre as concepções operacional e estrutural de

uma noção matemática. A pesquisa se deu por meio de uma análise de livros

didáticos selecionados a partir de critérios relacionados à abordagem dessa
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disciplina: Cálculo de James Stewart (2002) e Cálculo, um novo horizonte de

Howard Anton (2000), Cálculo, um curso universitário de Edwin Moise e Cálculo A

de Diva Flemming. Conclui que, a diversidade de causas geradoras de

dificuldades para a compreensão de derivada é tamanha, que se torna difícil focá-

las. Porém, destaca a falta de atividades e discussões que propiciem ao estudante

atingirem o estágio de reificação. Um dos princípios da teoria de Sfard é, como

veremos nesta pesquisa, que a fase de reificação para ser atingida necessita que

atividades de alto nível sejam feitas sobre o conceito a ser reificado. Destaca três

estágios cognitivos na aprendizagem da noção de derivada:

Interiorização

Essa fase caracteriza-se pela ação dos processos sobre objetos familiares. Nesta

pesquisa, os objetos considerados familiares à noção de derivada são: limite,

função, taxa de variação, coeficiente angular de uma reta, equação de uma reta e

reta tangente (de forma intuitiva). No que segue, expomos alguns processos

atuando sobre os objetos familiares indicados:

•  Càlculo (processo) de limite (objeto).

Para se obter a derivada de uma função y = f(x) em x = x0, é necessário

efetuar uma operação (processo) sobre um objeto familiar (limite) [...]

•  Obenção da função derivada (processo), dada uma função f (objeto).

Para se obter a função f´ é necessário realizar procedimentos algébricos,

como aplicação de regras de limites

•  Obtenção da derivada de uma função y = f(x) em x = x0.

Nesta tarefa, o processo é caracterizado pelas manipulações algébricas

para obter f´ e determinar seu valor funcional em x0. Neste caso, o objeto

familiar é função (valor funcional).

•  Obtenção do coeficiente angular da reta tangente (processo) a uma curva

(objeto) num ponto dado, a partir de estimativas.

O processo é caracterizado pela obtenção do coeficiente angular da reta

tangente. Essa reta tem que ser dada ou concebida de forma intuitiva.

•  Interpretar (processo) a derivada em x0, como inclinação da reta tangente

(objeto) em (x0, f(x0)).

•  Interpretar (processo) a derivada em x0, como a taxa de variação

instantânea em x0 (objeto).
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Condensação

Nesse estágio, Sfard diz que há compactação de processos extensos em unidades

manipuláveis. Agora, o estudante se torna mais capaz de pensar no processo

como se fosse um objeto, sem a necessidade de dispensar esforços cognitivos nas

partes que o compõem. Processos compactados podem ser agrupados com outros

processos, de modo a permitir generalizações e comparações.

Destacamos alguns processos que consideramos compactados:

•  Capacidade de “visualizar” os pontos do gráfico de uma função em que a

derivada é positiva, negativa ou nula.

•  Capacidade de interpretar a derivada nas representações numéricas,

gráfica e simbólica.

•  Capacidade de utilização da noção de derivada para os estudo de

extremos relativos, teorema do valor médio e construção de funções.

•  Capacidade de interpretar a derivada, nas áreas das ciências e economia,

como lucro marginal,  rendimento marginal, custo marginal, velocidade

instantânea, aceleração instantânea entre outros.

•  Capacidade de  conceber a reta tangente no ponto (x0, f(x0)) como a reta

cujo coeficiente angular é f´(x0).

Esses processos compactados envolvem articulações entre as representações da

derivada, tanto de características operacional como de características estrutural,

conforme ilustração da tabela 4.

Derivada

Representação

Operacional Estrutural

Numérica
,

)(

x

xf

∆
∆

 0→∆x
É a taxa de variação

instantânea

Simbólica Regras algébricas.

Regras de diferenciação. 0
lim

→h
 

h

xfhxf )()( −+

Gráfica È a posição limite da

secante PQ, Pa Q

È o coeficiente angular da

reta tangente num ponto P.
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Reificação

Nesta fase o estudante deve tratar a derivada como um objeto. Ele deve “ver” os

processos, que até então utilizava com certa habilidade e familiaridade, sob uma

nova perspectiva.

Essa nova “visão” de derivada funde os processos compactados envolvidos na

representação numérica, gráfica e simbólica. Nesse estágio, o sujeito não “vê”

mais a derivada apenas como um limite de uma função de razão incremental, nem

apenas como uma inclinação de uma reta tangente num ponto e nem apenas como

uma taxa de variação instantânea.

[...] (Leme, p.34, 2003)

Os PME também são uma fonte rica em pesquisas sobre o ensino-

aprendizagem do Cálculo. Dentre as que tratam do ensino desta disciplina temos:

uma preocupação com um curso para calouros que dê ênfase a problemas

aplicados a área específica do estudante (Catapani, Penteado, Cabral, PME 25,

2001); a detecção de conceitos errôneos (Amit, Vinner, PME 14, 1990); impactos

de mudanças nos currículos (Pence, PME 19, 1995); um estudo da integral

definida geometricamente para alunos do ensino médio (Turégano, PME 21,

1997); o estudo do impacto de calculadoras gráficas (Gomes, Fernandez, PME 21,

1997); a introdução dos conceitos básicos pelo computador (Roque, PME 22,

1998).

Quando o aluno entra em um curso superior da área de exatas, ele se

defronta com a disciplina Cálculo Diferencial e Integral. Duas questões centrais

nela tratadas são a determinação da taxa de variação de uma grandeza que

depende de uma outra, na medida em que esta varia (derivação) e o cálculo da

área da região sob o gráfico de uma função contínua (integração). A resolução

destas questões consiste essencialmente de cálculos operatórios.  Segundo Tall

(1996, p. 290), Moise “escreveu que para a grande maioria dos estudantes, o

Cálculo não é um corpo de conhecimento, mas um repertório de modelos que são

repetitivamente imitados”.  Em geral, pouca ênfase é dada a questões que tratam

de axiomas, definições e demonstrações de teoremas.
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A repetência nesses cursos é muito significativa, embora a abordagem de

seu ensino-aprendizado dê ênfase aos algoritmos ou aplicação de fórmulas. Tall

(1996, p.289) afirma que essa repetência situa-se entre 30 e 50 por cento.

Segundo Lopes (1999, p.132) também em universidades brasileiras como USP,

UFMG e UFRGS a repetência é muito alta. Por exemplo: a reprovação no curso

de Cálculo I em Geologia na UFMG nos anos de 95, 96 e 97 foi em média 70,2%.

Segundo Tall, ocorre que “[...] há um abismo grande entre a manipulação

simbólica ou  algorítmica no cálculo e a provas de teoremas de existência na

análise” (1996, p. 296). Mesmo que o aluno não tenha dificuldades num curso de

Cálculo, cuja abordagem enfatiza o uso de algoritmos ou aplicação de fórmulas,

sendo capaz de resolver os exercícios de limite, derivada e integração, quando ele

for estudar Análise Matemática poderá  sentir dificuldades com  questões

conceituais. Num tal curso, a preocupação está na construção dos conceitos

axiomaticamente, a partir dos números reais. O trinômio axioma-definição-teorema

é predominante. O objetivo é a construção rigorosa da teoria. Destacam-se os

teoremas de existência, e um dos mais famosos é o teorema do valor médio. Há

um grande salto qualitativo no conhecimento que passa a ser mais abstrato e mais

encadeado.

Com as questões envolvendo conceitos também há problemas. Lopes

sugere que há dificuldades cognitivas com as questões conceituais ao afirmar que:

Se uma série é convergente, o termo geral vai a zero, mas a recíproca não é

verdadeira. Apesar de eu ter explicitamente avisado os estudantes para tal fato,

dado exemplos em que a recíproca não é verdadeira, desenvolvido exercícios

sobre o mesmo tópico em sala de aula, muitos estudantes confundiram as duas

propriedades. Ou seja, os estudantes, em geral, não conseguem pensar

logicamente e confundem a hipótese com a tese. Nota-se, neste caso, falta de

amadurecimento matemático por parte do estudante e este é um problema que

toma algum tempo para ser vencido. (LOPES, 1999, p. 142)

Nós escolheremos um dos conceitos fundamentais do Cálculo, a integral.

Ela é usada classicamente na física, dentre outras aplicações, para calcular o

trabalho de uma força (e, conseqüentemente, deduzir a relação entre trabalho e
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energia cinética); na matemática para o cálculo de áreas, volumes e comprimentos

e, segundo Spivak, principalmente para a definição de novas funções (por

exemplo, F(x) = ∫
x

a

dttf )( ) com o objetivo de  resolver  equações diferenciais.

A ferramenta de análise escolhida foi a teoria de Sfard no que se refere às

concepções operacional e estrutural das noções matemáticas: de acordo com a

primeira, uma noção matemática é associada a um processo e de acordo com a

segunda, vista como um objeto. Ambos são igualmente importantes no

aprendizado de matemática. Assim, a investigação de livros didáticos, que é onde

repousa o conhecimento a ser ensinado, apresenta-nos como muito importante

para a compreensão do porquê do elevado índice de repetência. Dois livros foram

escolhidos: um é atual, adotado em universidades e incorpora as novas

tecnologias de informática e o outro é do ano de 1965, com uma abordagem que

se aproxima da Análise Matemática. A escolha foi baseada nas suas

características antagônicas: um mais formal e o outro mais algorítmico.

Procuramos destacar as atividades que propiciam a passagem da concepção

operacional para a estrutural.

O que pretendemos mostrar, então, com essa pesquisa confrontando dois

livros didáticos? O nosso interesse é mostrar como o conceito de integral é

abordado nos livros escolhidos e em que medida a abordagem em cada um deles

é “mais” operacional ou “mais” estrutural. Ainda, pretendemos investigar se o

enfoque, quer na parte teórica, quer nos exemplos, quer nos exercícios, facilita ou

propicia a transição entre processos e objetos.

1.2 QUADRO TEÓRICO:

Segundo Boyer (1974), o desenvolvimento e a sistematização dos

conceitos do Cálculo Diferencial e Integral foram realizados por Newton e Leibniz

no século XVII. O século XVIII é conhecido na história da matemática como o

século do desenvolvimento e aplicação do Cálculo. Esta primeira fase se deu com

a ajuda da Física e da Geometria.  O século XIX foi a época do rigor, começando
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nos trabalhos de Cauchy e Bolzano e atingindo o seu ápice em Weirstrass:  é o

século da aritmetização da Análise. Esta segunda fase se deu baseada no

conceito de número real.

A Álgebra em seu desenvolvimento apresenta um percurso similar ao do

Cálculo: Harper, citado por Kieran (1992, p. 390), classifica o desenvolvimento da

álgebra em três estágios. No primeiro, chamado de retórico, os problemas são

resolvidos usando-se a linguagem natural sem a utilização de símbolos para

representar os dados ou as incógnitas. Os problemas são resolvidos

individualmente, cada um por um método diferente, através de “receitas” que

especificavam as operações computacionais. No segundo estágio, chamado

sincopado (abreviado), caracteriza-se pela introdução de letras para representar

as incógnitas, mas os problemas continuam resolvidos do mesmo modo que o

estágio anterior. Quem as introduziu foi Diofanto (século III, A.D.) no seu livro

Aritmética. Este estágio durou por volta de 1400 anos, até que François Viète

(1540 – 1603) inaugurou o terceiro estágio, chamado de simbólico, com o uso de

letras também para os dados. Agora é possível obter a solução geral de um

problema. Surgiram as fórmulas na matemática, que passaram a ser tratadas

como uma entidade e dão origem ao conceito de função. Este, por sua vez, foi

visto inicialmente como uma associação dinâmica entre números e, mais tarde,

tratado como um objeto.

A história resumida do Cálculo e da Álgebra sugere que um conceito

matemático durante o seu desenvolvimento passa primeiramente por uma fase de

procedimentos operatórios e depois para uma fase no qual é concebido como um

objeto. Vários autores (Piaget, Dubinsky e Sfard) postulam que o conhecimento

humano começa com ações no seu ambiente, alguns dos quais tornam-se

repetitivos, e mais tarde são concebidos como objetos manipulados por processos

mentais de alta abstração (Tall, 1996, p. 293).

Poincaré, no seu  livro O Valor da Ciência disserta sobre o papel da intuição

e da lógica matemática na construção da ciência. Diz ele:

Julgamos em nossos raciocínios não mais recorrer à intuição; os filósofos nos dirão

que isso é uma ilusão. A lógica inteiramente pura só nos levaria sempre a
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tautologias; não poderia criar coisas novas; não é dela sozinha que se pode

originar qualquer ciência. Esses filósofos têm razão, num sentido; para fazer

aritmética, assim como para fazer geometria, ou para fazer qualquer ciência, é

preciso algo mais  que a lógica pura. Para designar essa outra coisa, não temos

outra palavra senão intuição. (Poincaré, 1995, p.18).

 A intuição não é apenas importante no aprendizado; ela nos dá uma visão

geral da floresta do conhecimento sem que nos detenhamos numa árvore

particular, indicando o caminho a ser percorrido na construção de uma teoria

matemática ou na resolução de um problema.

Sfard entende por concepção o todo o agrupamento de representações

internas e associações evocadas por um conceito. Ela classifica as noções

matemáticas em dois tipos:

Vendo uma entidade matemática como um objeto, significa ser capaz de referir-se

a ele como se ele fosse uma coisa real – uma estrutura estática, existindo em

algum lugar no espaço e no tempo. Também significa ser capaz de reconhecer a

idéia “à primeira vista”  e manipulá-la como um todo, sem entrar em detalhes

[concepção estrutural]. [...] Em contraste, interpretando uma noção como um

processo implica considerá-la como um potencial ao invés de uma entidade real,

que vem a existência numa seqüência de ações [concepção operacional]. Então,

ao passo que a concepção estrutural é estática [...], instantânea e integrativa, a

operacional é dinâmica, seqüencial e detalhada (1991. p. 4).

Por exemplo: quando a integral, definida como limite de uma soma de

Riemann, é usada para calcular a área delimitada pelo gráfico de uma função,

tem-se uma concepção operacional do conceito de integral, pois uma seqüência

de manipulações algorítmicas é realizada sobre uma função particular. As funções

integráveis constituem um conjunto no qual a soma de duas funções integráveis é

uma função integrável e o produto de uma função integrável por um número real é

integrável. Temos, então, o espaço vetorial das funções integráveis. O estudo

deste espaço vetorial na análise funcional requer uma concepção estrutural do

conceito de integral, pois não se trabalha com uma função específica deste

espaço, mas com uma função genérica integrável, um objeto.
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Portanto, a concepção operacional está associada a processos, o que

implica ser ela dinâmica e seqüencial, enquanto a concepção estrutural está

associada a um objeto, tornando-a estática, integrativa (no sentido de conjunto) e

como um resultado evolutivo da primeira.

Apesar de opostas, essas concepções são complementares enfatiza a

pesquisadora: “diferentes lados da mesma moeda”. Segundo Sfard, para que se

possa aprender matemática, ambas as visões são necessárias. Tem-se uma

dualidade: duas facetas opostas de um mesmo objeto coexistindo

simultaneamente. A seguinte tabela, retirada de Sfard, 1991 p. 33, evidencia as

diferenças e a complementaridade entre as duas concepções no processo

cognitivo:

Concepção operacional Concepção estrutural

Características gerais Uma entidade matemática é

concebida como um produto de

determinado processo ou é

identificada com o processo em

si mesmo

Uma entidade matemática é

concebida como uma estrutura

estática – como se fosse um

objeto real

Representações internas É apoiada por representações

verbais

É apoiada por imagens mentais

Seu lugar no desenvolvimento

conceitual

Desenvolve-se nos primeiros

estágios da formação de um

conceito

Evolui da concepção

operacional

Seu papel no processo

cognitivo

É necessário, mas não

suficiente, para o aprendizado

efetivo e para resolução de

problemas

Facilita todo o processo

cognitivo (aprendizado ,

resolução de problemas)

Figura 1.1 comparação entre as duas concepções

Para aprender matemática é necessário ver os conceitos como objetos. A

falta desta capacidade inviabiliza o estudo de matemática mais avançada. Por

outro lado, para se alcançar uma concepção estrutural é necessário que tais

objetos abstratos sejam inicialmente tratados operacionalmente. Segundo a

autora, a concepção operacional é condição necessária para que a outra seja



14

alcançada e não é apenas aplicação particular daquela e nem o seu resultado. Isto

está de acordo com o trabalho de professores e com os livros didáticos quando

insistem que seus alunos e leitores façam  muitos exercícios, para fixar uma nova

noção, e abrir caminho para uma possível visão como objeto. Segundo Sfard, há

sabedoria neste “treinamento”, apesar disto receber críticas dos anti-behavoristas

(1991, p. 10).

Segundo Sfard, evidências experimentais de pesquisas na área de

Educação Matemática sugerem que primeiro se dê no processo de aprendizagem

(de qualquer tipo de conhecimento) a concepção operacional e depois a

concepção estrutural. Piaget  escreveu no seu livro Epistemologia Genética que “a

abstração [matemática] se dá não do objeto sobre o qual se age sobre, mas dá

ação sobre ele mesmo. Parece para mim que esta é a base da lógica e da

abstração matemática” (apud SFARD, 1991, p.17 ).

Sfard identifica um padrão com três etapas sucessivas que pode ser

detectado na transição da concepção operacional para a estrutural: interiorização,

condensação e reificação. Primeiro devem existir processos executados num

objeto familiar (interiorização); em seguida, os processos anteriores são

comprimidos, um todo emerge (condensação) e finalmente é adquirida a

habilidade em ver esta nova entidade como um objeto permanente (reificação).

Na fase da interiorização, as características de um novo conceito vão

aparecendo para o aluno através de uma seqüência de processos, que podem dar

origem a um novo conceito. Estes processos são feitos com objetos matemáticos

de nível mais baixo (Sfard, 1991, p. 18).

Na fase de condensação, longas seqüências de operações são

comprimidas em unidades mais manejáveis. Aqui, o estudante torna-se mais e

mais capaz de pensar sobre um determinado processo como um todo. Sfard faz

uma comparação entre a condensação e um procedimento de um programa de

computador: o estudante pensa no problema em termos de entrada-saída ao invés

de pensar em cada operação específica. Nela se dá a combinação de vários

processos envolvendo o mesmo conceito.
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A fase da reificação é atingida depois que o novo conceito passa a ser visto

como um objeto matemático, o que é caracterizado por um salto qualitativo:

Quando uma pessoa torna-se capaz de conceber uma noção como um objeto [...],

nós diremos que o conceito foi reificado. Reificação, então, é definida como uma

mudança ontológica – uma súbita habilidade de ver alguma coisa familiar sob uma

nova luz (Sfard, 1991, p. 19).

Por exemplo: quando se  calcula a área aproximada da região limitada pelo

gráfico da função f(x) = x2, pelo eixo das abscissas e pelas retas x = 0 e x = 1 e os

processos envolvidos são o cálculo das áreas dos retângulos e sua soma, temos o

estágio de interiorização. Aqui o objeto de nível mais baixo é a área de um

retângulo dada por base vezes altura. Se o mesmo problema é resolvido pelo

conceito de área ou pela integral, ambos definidos como o limite de uma soma de

Riemann, temos o estágio de condensação (Área = dxx∫
1

0

2 ). Se o mesmo

problema for resolvido pelo teorema fundamental do Cálculo temos o estágio de

reificação. F(1) – F(0) (= dxx∫
1

0

2  ), sendo F uma primitiva de x2,     é uma nova

representação para a área da região em questão; os processos que envolvem

limite e somatório não são mais associados ao cálculo de área.

A figura a seguir (retirada de Sfard, 1991, p. 22) ilustra as diversas etapas

da formação de um conceito. É uma tradução literal do texto original. A expressão

“objetos concretos” é uma tradução de “concrete objects” usado pela autora.
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                                                                                                          reificação

                                                                                                                                                             condensação

interiorização

                                                                                                              reificação

                                                                                                          condensação

                                                                                                           interiorização

                                                            reificação

                                                          condensação

                                                                          interiorização

Figura 1.2 mod

O objeto concreto 

ocorre interiorização e co

Objetos concretos

Objeto A
Processo
sobre A

Objeto B Processo sobre
B

    Objeto C
Processos sobre
objetos concretos
elo geral da formação de um conceito (p. 22, 1991)

passa inicialmente por fases de processos nos quais

ndensação. Posteriormente, passa a ser visto como um
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novo objeto. Por sua vez, esse novo objeto passa inicialmente por uma fase de

processos no qual é interiorizado e condensado. Novamente, passa a ser visto

como um novo objeto. E assim, sucessivamente.

 O esquema logo a seguir mostra a apreensão de um conceito matemático

idealmente:

                                                                objeto C

                            objeto B     processo C

objeto A processo B

processo A

figura 1.3 Esquema do desenvolvimento operacional-estrutural

ideal de um conceito matemático. (Sfard, p. 221, 1994)

Observando este esquema, o conceito (ou conhecimento) A é

primeiramente abordado processualmente (operacionalmente) e depois é reificado

(visto como um objeto); transforma´-se em um novo conceito B e, a seguir, este

passa por uma nova abordagem processual  e depois é também reificado. O velho

conceito B transforma-se no novo conceito C que, por sua vez, passa por uma

abordagem processual e depois é reificado. E assim, sucessivamente.

Segue um exemplo que ocorre no caso da noção de integral:
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retâ

regi

inte

Teorema
fundamental do
Cálculo

Cálculo de área
usando a definição
de integral

Definição de
integral como
limite de uma
soma de
Riemann

Cálculo de área
usando a
definição de
limite de soma
de Riemann

Definição de
área como
limite de uma
soma de
Riemann
Cálculo de
áreas por
inserção de
retângulos
figura 1.4 Exemplo do desenvolvimento operacional-estrutural

ideal de um conceito matemático.

Inicialmente, o cálculo de área de uma região é feito pela inserção de

ngulos e somando-se as suas áreas. Isto dá origem ao conceito de área da

ão abaixo do gráfico de uma função contínua e, limitada e definida num

rvalo fechado como limite de uma soma de Riemann. Os cálculos de área
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passam a ser feitos com este novo conceito. Isto dá origem ao conceito de integral

como limite de uma soma de Riemann. Os cálculos de área passam a ser feitos

com este novo conceito. Isto dá origem ao teorema fundamental do Cálculo.

A aprendizagem não é uma tarefa fácil de ser executada. Dependendo do

nível de ensino e do assunto abordado, a reificação é muito difícil de ser

alcançada. Sfard diz que sem a apreensão dos objetos abstratos, a sua

manipulação terá que ser executada sobre o nada. Os objetos não reificados

permanecerão  pendentes no ar. Quando ocorre a quebra na cadeia processual-

estrutural de aquisição de conhecimento, Sfard dá a isso o nome de concepção

pseudo-estrutural.

O esquema logo a seguir mostra a (pseudo) apreensão de um conceito

matemático com problemas de reificação:

                                                     objeto C

                          .......... processo C

 objeto A processo B

 processo A

figura 1.5 esquema do desenvolvimento operacional-estrutural

com problemas de reificação de um conceito matemático (Sfard, p. 221, 1994)

Observando este esquema, vemos que o conceito (ou conhecimento) B não

foi reificado. A conseqüência é que o conceito B permanecerá apenas no nível de

entendimento operacional e não poderá evoluir para o conceito C, mais complexo.

Quando manipula o conceito B abstratamente, o estudante o faz mecanicamente,

inflexivelmente e sem interpretação estrutural; ele segue as regra do jogo  como

se executasse um algoritmo. Este fenômeno é chamado de concepção

pseudoestrutural. Por exemplo: se o aluno não consegue reificar o conceito de

integral, não poderá avançar, por exemplo, para o estudo das equações

diferenciais.
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A autora alerta que os estudantes, como os matemáticos, podem facilmente

manipular símbolos mecanicamente, sem interpretação. Porém, pode ocorrer que

eles se viciem ao ponto de não conseguirem mais justificar os  seus atos. Neste

caso, a pseudoreificação pode ser combatida motivando os estudantes a dar

significado a cada etapa do aprendizado, interpretando situações, suas ações e

pensando no significado dos símbolos (1994, p. 225).

Sfard postula dois princípios didáticos:

•  princípio I: a abordagem operacional deve preceder a abordagem

estrutural

•  princípio II: a abordagem estrutural não deve ser considerada

atingida até que uma medida real seja feita em direção a ela, isto é,

quando um processo de alto nível é feito sobre um conceito a ser

reificado.

Estes dois princípios devem ser considerados como sendo (quase)

condição necessária para a reificação, ou seja, se eles não são cumpridos, esta é

quase improvável. (Sfard, 1989, p.151).

Baseado em observações, a autora conclui que a reificação é um processo

difícil e intricado, que em determinados níveis pode estar fora do alcance dos

estudantes:

Olhando de perto o processo de reificação, vemos que ele pode nos levar a um

círculo psicológico vicioso – um obstáculo que parece quase inevitável, e para

muitas pessoas permaneceria intransponível. Realmente, de acordo com o

princípio II, a reificação de um conceito não ocorreria até que alguma operação de

alto nível seja feita sobre ele. Por outro lado, a concepção de um conceito como

um objeto parece ser pré-requisito para manipular (significativamente) com tal

operação de alto nível (Sfard, 1989, p. 158)

O ensino da Álgebra vai na contra-mão do seu desenvolvimento histórico, e

isso pode ser uma possível razão do fracasso escolar do ensino de matemática

(Sfard, 1994, p.224).
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Daí, conjecturamos, então: o mesmo não ocorrerá no ensino do Cálculo,

especificamente com a noção de integral?

As perguntas que especificamente tentaremos responder na análise dos

livros escolhidos são:

Como os livros de Cálculo tratam o conceito de integral?  Este tratamento é

operacional ou estrutural? De ambas as formas? Como se dá a transição entre

essas duas formas? Qual forma predomina?
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A razão da escolha do tema da pesquisa  é que nós fazemos parte de um

grupo de pesquisa do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação

Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em que uma das

temáticas de estudo é o saber escolar em si mesmo. Pretendemos enfocar os

aspectos do estatuto de um conhecimento, investigando como a noção de integral

é tratada: se operacionalmente ou se estruturalmente.

Inicialmente, discutimos um artigo sobre a gênese do conceito de integral

de Ávila (1985), e depois o livro de Lima (1993) no que se refere ao conceito de

integral. Tínhamos a intenção de analisar o livro de Leithold, mas acabamos

trocando-o por um outro mais atual que incorpora as novas tecnologias da

informática no ensino-aprendizado.

Escolhemos dois livros de Cálculo que apresentam o assunto de maneira

distinta, para analisar como eles abordam o conceito de integral. Pretendemos

responder às seguintes perguntas: essa abordagem é estrutural, operacional ou

ambas? Como se dá a transição entre essas duas formas? Qual delas predomina

em cada um dos livros escolhidos? Eles não representam todos os livros de

Cálculos existentes e nem essa foi a nossa intenção.

Os livros escolhidos são: ‘Calculus’ de Michael Spivak  (da editora W. A.

Benjamin, 1965) e ‘Cálculo’ de James Stewart ( da editora Pioneira Thompson

Learning, 2002). O primeiro é um livro de Cálculo Diferencial e Integral que

apresenta uma roupagem que se aproxima da Análise Matemática. A primeira

frase do seu prefácio o caracteriza muito bem: “[...] todo aspecto deste livro foi

influenciado pelo desejo de apresentar o cálculo não somente como um prelúdio,

mas como o primeiro encontro verdadeiro com a matemática”. No livro nota-se o

encadeamento dos conceitos, mostrando, como diz o autor, o Cálculo como uma

evolução de uma idéia e não como uma coleção de tópicos. Desse modo, o livro é

uma ponte entre o Cálculo e a Análise. Aparece na bibliografia dos livros “Um

Curso de Cálculo” de H. L. de Guidorizzi, “Análise Matemática para Licenciatura”

de Geraldo Ávila, Cálculo A de Diva Maria Flemming e Análise Real de E. L. Lima,
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entre outros. Figura também na bibliografia do “Curso para especialização em

matemática para professores – ênfase em cálculo: cálculo avançado I e II” da

UFMG (2003). Como aparece nas referências bibliográficas de várias obras,

parece ser uma fonte de inspiração para outros livros didáticos, “mais fáceis” ou

“mais amigáveis”, fornecendo subsídios para estes.

O segundo livro é atual e aborda o Cálculo de maneira a iniciar cada tema

partindo de uma situação problema e dando ênfase às aplicações e incorpora as

novas tecnologias de informática no ensino-aprendizado fazendo uso de

softwares, computadores e calculadoras gráficas. Possui muitas figuras e gráficos.

O autor diz que sua obra visa a enfatizar a compreensão conceitual e, para isso,

usa a “regra de três”1: “os tópicos devem ser apresentados  geometricamente,

numericamente e algebricamente”. Diferentemente do anterior, este livro não

apresenta bibliografia.

Vemos, então, baseados nos seus prefácios, que o primeiro livro é mais

formal e por isso pode oferecer problemas de aprendizagem para quem não teve

contato anteriormente com o conceito de integral ou como é construída uma teoria

matemática (axioma, definição, teorema), enquanto o segundo, rico em ilustrações

e aplicações, é aparentemente mais fácil e amigável na sua abordagem. Estes

dois fatos díspares, juntamente o motivo de Spivak aparecer nas bibliografias

citadas anteriormente e ser do ano de 1965, enquanto Stewart é mais atual, foram

os motivos da escolha deles.

Nossa trabalho é uma pesquisa do tipo qualitativo.

Segundo Bogdan e Biklen, uma pesquisa qualitativa apresenta várias

características, dentre as quais Lüdke e André destacam que:

Os dados coletados são predominantemente descritivos. O material obtido nessas

pesquisas é rico em descrições de pessoas, situações, acontecimentos; inclui

transcrições de entrevistas e de depoimentos, fotografias, desenhos e extratos de

vários tipos de documentos. Citações são freqüentemente usadas para subsidiar

uma afirmação ou um ponto de vista. [...] (1986, p. 12)

                                                
1 esta expressão aparece no prefácio do livro
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A análise dos dois livros escolhidos é feita de acordo com os seguintes

procedimentos metodológicos:

•  Leitura dos capítulos que envolvem o conceito de integral;

•  Uma primeira leitura superficial seguida de uma leitura mais detalhada;

•  Transcrição de partes representativas dos capítulos, que tratam do

conceito de integral, como definições, teoremas, exemplos e comentários

para a efetivação da análise à luz da teoria de  Sfard no que diz respeito

às concepções operacional e estrutural e aos três estágios que

possibilitam a passagem da primeira para a segunda;

•  Sumário ao final de cada capítulo e posterior um sumário geral;

•  Por último, comparação dos dados coletados e analisados dos dois livros.

Estes procedimentos foram inspirados e adaptados do livro Análise de

Conteúdo de Bardin (1977) que sugere cronologicamente as seguintes etapas:

•  Pré-análise: é a fase da organização propriamente dita. Tem como

objetivo tornar operacional e sistematizar as idéias iniciais,

escolhendo-se os documentos para análise, a elaboração de

hipóteses e de indicadores que fundamentem a interpretação final;

•  Exploração do material: consiste essencialmente de operações de

codificação, desconto ou enumeração;

•  O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação: os

resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e

válidos por meio de operações estatísticas que permitem estabelecer

padrões ou modelos os quais condensam as informações da análise.
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3. ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS

Neste capítulo, apresentamos a análise dos livros escolhidos e fazemos as

comparações entre eles. A análise dá-se em duas partes: a primeira, a coleta dos

dados, consiste de um resumo do capítulo no que concerne ao conceito de

integral com alguns comentários. O objetivo é evidenciar como esse conceito é

abordado. Na segunda parte, a análise propriamente dita, tenta-se responder as

perguntas propostas no final do quadro teórico: como os livros de Cálculo tratam o

conceito de integral? Esse tratamento é operacional ou estrutural?

3.1 ANÁLISE DO LIVRO CÁLCULO DE MICHAEL SPIVAK

Em três capítulos distintos deste livro são tratados os tópicos: integral, o

teorema fundamental do cálculo e as técnicas de integração. Em relação ao

primeiro capítulo, destacaremos os seguintes tópicos: apresentação da noção de

integral, teoremas, exemplos e exercícios; terminaremos a análise com um

resumo. No segundo, destacaremos o teorema fundamental do Cálculo, exemplos

e exercícios; finalizaremos terminará com um resumo. Quanto ao terceiro capítulo,

apresentaremos apenas um breve comentário.

APRESENTAÇÃO DA NOÇÃO DE INTEGRAL

Neste primeiro capítulo, o autor define o conceito de integral: inicialmente, por

meio de um gráfico, que se encontra na página seguinte, dá a idéia intuitiva do

caminho a ser percorrido para se alcançar a definição de integral: a área A da

região abaixo do gráfico de uma função positiva e limitada, delimitadas pelas retas

x = a, x = b e o eixo das abscissas deve satisfazer a seguinte condição:

As ≤ e      SA ≤

sendo s a soma das áreas dos retângulos dentro de A e S a soma das áreas dos

retângulos que contém a região A. O autor enfatiza que esta condição é o princípio

que o guiará para obter a área desta região qualquer que seja a subdivisão do

intervalo [a, b].
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figura 3.1 (Spivak, p. 215) Representação gráfica das somas inferiores e superiores

Em seguida, define partição do intervalo [a, b] como sendo um conjunto

finito e ordenado de pontos do intervalo, sendo a = x0 < x1 < ... < xn = b. Continua

apresentando a definição de soma inferior e soma superior.

Sendo f limitada e P = { t0, …, tn } é uma partição de [a, b], denota por

mi = inf{ f(x): ti-1 ≤  ti },

Mi = sup{ f(x): ti-1 ≤  ti }

e define  soma inferior de f relativamente à partição  P, denotada por s(f,P), como

sendo

s(f,P) = ∑
=

−−
n

i
iii ttm

1
1)( .

A soma superior de f relativmente à partição P, denotada por S(f,P), é definida

como

S(f,P) = ∑
=

−−
n

i
iii ttM

1
1)( .”

O autor chama a atenção que, sendo f limitada, a existência de mi e Mi são

garantidas e diz que estas somas representam respectivamente as somas das

áreas dos retângulos abaixo e acima do gráfico de f. No entanto, salienta que elas

foram definidas sem a necessidade da noção de área.
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Muito embora a noção de área não intervenha nestas definições, ela é a

origem das mesmas. Isto está de acordo com Sfard que afirma que o

conhecimento começa no ambiente que cerca o sujeito e  mais tarde é concebido

como objeto manipulado por processos mentais de alta abstração. Esta

manipulação se dá na seqüência de teoremas quer se seguem estabelecendo

propriedades dessas somas e a relação entre estes dois conceitos. Ainda, da

noção de área, que é a fonte da intuição, pois é visual, foi-se para a construção

rigorosa (lógica) dos conceitos de soma inferior e superior. Isto também está de

acordo com Poincaré quando disse que a intuição leva a criar coisas novas e a

lógica permite a raciocinar corretamente e formalizar um conceito.

Outro comentário do autor é que as somas inferiores são menores ou iguais

às somas superiores considerando uma mesma partição, pois mi ≤  Mi, o que

também é verdade quando as partições são diferentes [ s(f,P1) ≤  R(f,a,b) ≤  S(f,P2)

], sendo R(f,a,b) a área da região limitada pela  curva e pelas retas x = a e x = b;

porém, como o conceito de área R(f,a,b) não foi definido ainda, isto não é um

argumento válido para mostrar que s(f,P1) ≤  S(f,P2).  A argumentação válida é

dada pelo autor ao demonstrar o teorema , que afirma que s(f,P1) ≤  S(f,P2). Este

teorema permite mostrar que o conjunto de todas as somas inferiores é limitado

superiormente e , portanto, tem supremo. Analogamente, permite também mostrar

que o conjunto das somas superiores é limitado inferiormente e, portanto, tem

ínfimo. Além disso, permite observar que

sup{ s(f,P): P é uma partição de [a,b] } ≤  inf{ S(f,P): P é uma partição de [a, b] }.

As demonstrações destas propriedades das somas inferiores e superiores

são feitas por meio de cálculos literais, pois se referem a uma função limitada

qualquer e também a uma partição arbitrária.

O autor discute a ocorrência ou não da igualdade entre o sup e o inf em

sup{ s(f,P): P é uma partição de [a,b] } ≤  inf{ S(f,P): P é uma partição de [a, b] },

 examinando os casos particulares da função constante (f(x) = c) e da função de

Dirichlet.

Para a função constante f(x) = c e P = {t0, ... . tn},  uma partição arbitrária de

[a, b], então mi = Mi = c, de maneira que
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s(f,P) = )()()(
1

11
1

abcttcttc
n

i
iii

n

i
i −=−=− ∑∑

=
−−

=

 e

 S(f,P) = )()()( 11
1

abcttcttc iii

n

i
i −=−=− ∑∑ −−

=

.

Então, qualquer que seja a partição considerada, as somas superiores e inferiores

são iguais, e

sup{s(f,P)} = inf{S(f,P)} = c(b – a).

Neste caso, ocorre a igualdade.

Já no caso da função de Dirichlet, f(x) = 0, se x é irracional e f(x) = 1, se x é

racional, se P = {t0, ... , tn} é uma partição qualquer, então mi = 0, pois existe um

número irracional em [ti-1, ti] e Mi = 1, pois existe um número racional em [ti-1, ti].

Portanto,

s(f,P) = 0).(0
1

1 =−∑
=

−

n

i
ii tt      e S(f,P) = abtt

n

i
ii −=−∑

=
−

1
1 ).(1

Assim, não é verdade que sup{s(f,P)} = inf{S(f,P)}.

Aqui, o autor apresenta dois exemplos: um de uma função em que o

supremo das somas inferiores é igual ao ínfimo das somas superiores e outro em

que esta igualdade não ocorre. Estes dois exemplos abordam a relação entre o

ínfimo e o supremo operacionalmente, aumentando a experiência do leitor,

preparando-o para a definição a seguir.

Uma função limitada f em [a, b] é integrável  em [a, b] se sup{ s(f,P): P é uma

partição de [a, b] } =  inf{ S(f,P): P é uma partição de [a, b] }. Neste caso, o número

comum é chamado de integral de f em [a, b] e denotado por ∫
b

a

f . ( O símbolo

∫ é chamado sinal de integral e foi originalmente um s alongado, de soma; os

números a e b são chamados de limite inferior e superior de integração). A integral

∫
b

a

f  é também chamada de área de R(f,a,b) quando f(x) ≥  0 para todo x em [a, b].
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Esta definição é bastante refinada: usa o axioma do supremo dos números

reais; ela é precedida por definições e teoremas, apresentando um alto grau de

abstração (embora esteja ilustrada com a noção de área) e a seqüência de sua

construção é bastante inflexível (como o autor expressa na introdução). Temos

aqui uma visão de conjunto, uma visão integrativa, pois a função envolvida é uma

função limitada qualquer, um objeto. Vemos, então, que a concepção desta

abordagem de função integrável é estrutural.

TEOREMAS

Segue a esta definição o enunciado e demonstração do teorema , que é

uma condição necessária e suficiente para a integrabilidade:

“Se f é limitada em [a, b], então f é integrável em [a, b] se e somente se para todo

0>ε , existe uma partição P de [a, b] tal que

S(f,P) – s(f,P) < ε ”

O autor diz que este teorema não é nada mais do que uma reafirmação da

definição de integrabilidade; porém ele é muito conveniente porque não há

menção de supremo e ínfimo, que são muito difíceis de trabalhar.

Com o objetivo de aumentar a quantidade de funções integráveis

conhecidas, o autor enuncia e demonstra os seguintes teoremas:

Se f e g são integráveis em [a, b], então f+g é integrável em [a, b] e

∫ ∫∫ +=+
b

a

b

a

b

a

gfgf )( .

Se f é integrável em [a, b], então para qualquer número c, a função cf é integrável

em [a, b] e

..∫∫ =
b

a

b

a

fccf

Veremos, no tópico Exemplos, que as funções f(x) = x e f(x) = x2 são

integráveis. Usando o primeiro teorema logo acima, concluímos que a função f(x)
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= x + x2 também é integrável. Também mostraremos que a função definida em [0,

2] por f(x) =  0, se x ≠  1 e f(x) = 1, se x = 1 é integrável. Se multiplicarmos esta

por uma constante c, a nova função f(x) = 0, se x≠ 0 e f(x) = c, se x = 1, também

será integrável. Estes exemplos ilustram que os dois teoremas acima ampliam o

conjunto das funções integráveis.

Segue o seguinte teorema que tem um papel importante na demonstração

de vários importantes teoremas:

Suponha f integrável em [a, b] e que

m ≤  f(x) ≤  M for all x in [a, b].

Então

m(b – a) ∫≤
b

a

f  ≤  M(b – a).

Este teorema é um lema para seguinte:

“Se f é integrável em  [a, b] e F é definida em [a, b] por

F(x) = ∫
x

a

f ,

Então F é contínua em [a, b].”

O autor ilustra este teorema com a figura 14 que compara os gráficos

de f e F e com o comentário  que diz que F aparentemente se comporta melhor do

que f.
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figura 3.2 (Spivak p. 231) Comparação entre o comportamento de uma função f e sua

primitiva F

Na primeira coluna encontra-se o gráfico de f; na segunda o gráfico de F.

Na primeira linha, f é representada por uma função constante, enquanto F é uma

função afim. Na segunda, terceira e quarta linhas, f é descontínua em um ponto

enquanto F é uma função contínua no ponto em questão. Na quinta linha, f é

contínua em um ponto mas não é derivável nesse ponto, enquanto F o é.

O autor traduz estes fatos dizendo que F se comportar melhor do que f. Isto

significa que no ponto em que f não é contínua, F o é, e que no ponto em que f

não é derivável (o seu gráfico contém um ponto anguloso), F é derivável (lisa)

nesse ponto.
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A seqüência de teoremas apresentada envolve funções integráveis,

genericamente. Como se trata de uma função qualquer, os cálculos usados na

demonstração destes teoremas são literais e há uma visão de conjunto. Vemos,

então, que a concepção desta abordagem é estrutural. Como o objetivo é

aumentar a quantidade de funções integráveis, esta apresentação pode sugerir

que o aprendizado se dê do geral para o particular, dos teoremas para os

exercícios, contrariando Sfard, quando afirma que primeiro se dê, no processo de

aprendizagem, a concepção operacional e depois a concepção estrutural. Isto

pode ser uma fonte de dificuldade no aprendizado do estudante.

EXEMPLOS

O autor aplica o critério de integrabilidade em três exemplos para mostrar a

existência de funções integráveis contínuas e descontínuas e, sobretudo, a

dificuldade de se trabalhar com a complicada definição de integral.

Utilizando o critério de integrabilidade, o autor ilustra  que existe função

integrável descontínua: toma para isto a função definida em [0, 2] por f(x) =  0, se

x ≠  1 e f(x) = 1, se x = 1. e mostra que 0
2

0

=∫ f :

suponha que P = {t0, ... , tn} é uma partição de [0, 2] com tj-1 < 1 < tj. Então mi = Mi =

0 se i ≠ j porém mj = 0 e Mj = 1. Uma vez que

s(f,P) = ∑∑
+=

−−

−

=
− −+−+−

n

ji
iiijjj

j

i
iii ttmttmttm

1
11

1

1
1 )()()(  e que

S(f,P) = ∑∑
+=

−−

−

=
− −+−+−

n

ji
iiijjj

j

i
iii ttMttMttM

1
11

1

1
1 )()()( , temos

S(f,P) – s(f,P) = tj – tj-1.

Isto indica que f é integrável. Para obter uma partição P com S(f,P) – s(f,P) < ε
basta mostrar que uma partição com tj-1 < 1 < tj e tj – tj-1 < ε . É claro que s(f,P) ≤
S(f,P) para todas as partições P. Uma vez que f é integrável, existe somente um



33

número entre todas as somas inferiores e superiores, a saber, a integral de f, de

modo que ∫ =
2

0

.0f

A definição de integral e o teorema acima (critério) permitem mostrar que

existem funções, apesar de serem descontínuas, são integráveis.

Continua o autor a ilustrar as dificuldades de se aplicar este teorema,

mesmo em casos simples como f(x) = x e f(x) = x2. Para isto ele exercita o

teorema nessas funções.  Para a f(x) = x:, faz a seguinte apresentação:

[...] Se P = {t0, ... , tn} é uma partição de [a, b], então

mi = ti-1 e Mi = ti

e portanto

s(f,P) = ∑
=

−−−− −++−+−=−
n

i
nnniii tttttttttttt

1
1112101011 )(...)()()( ,

S(f,P) = ∑
=

−− −++−+−=−
n

i
nnniii tttttttttttt

1
11220111 )(...)()()( .

Nenhuma destas fórmulas é particularmente chamativa, mas elas se simplificam

consideravelmente para partições com n subintervalos iguais. Neste caso, o

comprimento de cada intervalo é b/n, de modo que

t0 = 0, t1 = b/n, t2 = 2b/n, etc; em geral ti = ib/n.

Então,

s(f,P) = ∑ ∑∑
=

−
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−− =−=−

n
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n

j

n

i
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n
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Recordando a fórmula

1 + ... + k = 
2

)1( +kk
,

podemos escrever

s(f,Pn) = 
2

2

.
2

)1(

n

bnn −
=

2
.

1 2b

n

n −
.

Analogamente,

S(f,Pn) = ∑ ∑
= =

−
+=+==−
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Se n é muito grande, tanto L(f,Pn) e U(f,Pn) estão próximos de b2/2 , e está

observação facilita a demonstração de que f é integrável. Observe em primeiro

lugar que

S(f,Pn) – s(f,Pn) = 
2

.
2 2b

n
.

Isto demonstra que existem partições Pn    com S(f,Pn) – s(f,Pn) tão pequeno

quanto se queira. Segundo o teorema 2, a função f é integrável. Ademais, ∫
b

f
0

pode-se calcular com pouco trabalho. Primeiro de tudo, é evidente que

s(f,Pn) ≤  
2

2b
 ≤  S(f,Pn) para todo n.

Esta desigualdade demonstra que 
2

2b
está entre certas somas superiores e

inferiores especiais, mas acabamos de ver que S(f,Pn) – s(f,Pn) pode-se fazer tão

pequeno quanto se queira, de modo que  existe somente um número com está

propriedade. Considerando que a integral possui esta propriedade, podemos

concluir que

∫ =
b b

f
0

2

2
.

A igualdade, S(f,Pn) – s(f,Pn) = 
2

.
2 2b

n
 , consigna que a função f(x) = x é

integrável de acordo com o critério de integrabilidade, chamado pelo autor de

teorema 2. Nesse ponto, ele salienta que se pode calcular sem muito trabalho e

com poucos cálculos adicionais, a integral dessa função no intervalo [0, b],

concluindo que ∫ =
b b

f
0

2

2
.

Para a função f(x) = x2, o autor faz a seguinte apresentação que se segue:

Se P = {t0, ... , tn} é uma partição de [0, b], então mi = f(ti-1) = (ti-1)
2 e Mi = f(ti) = ti

2.

Tomando-se uma vez mais uma partição Pn = {t0, ... , tn} em n partes iguais, de

maneira que ti = 
n

bi.
, as somas inferiores e superiores se convertem em
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Recordando a fórmula

12 + ... + k2 = 
6

1
k(k+1)(2k+1)

[…] estas somas podem ser escritas como

s(f,Pn) = .
6

1
.

3

3

n

b
(n-1)(n)(2n-1),   S(f,Pn) = 

6

1
3

3

n

b
n(n+1)(2n+1).

Não é muito difícil demonstrar que s(f,Pn) ≤  ≤
3

3b
 S(f,Pn), e que S(f,Pn) – s(f,Pn)

pode ficar tão pequeno quantro se queira, tomando-se n suficientemente grande.

Um raciocínio do mesmo tipo que antes demonstra que .
3

3

0

b
f

b

=∫

Novamente, a afirmação que “S(f,Pn) – s(f,Pn) pode ficar tão pequeno

quanto se queira” consigna que a função f(x) = x2 é integral de acordo com o

critério de integrabilidade.  Nesse ponto, ele salienta que se pode calcular sem

muito trabalho e com poucos cálculos adicionais a integral dessa função no

intervalo [0, b], concluindo que .
3

3

0

b
f

b

=∫

Ao se aplicar o critério, nesses três exemplos, pode-se pensar que a

abordagem é estrutural, mas considerando-se que o mesmo foi aplicado a uma

função particular e a um intervalo particular, temos uma abordagem operacional.

Temos, então, dois casos particulares de funções limitadas, dois objetos

particulares com as suas características. O autor não trabalhou com o conjunto

das funções limitadas num intervalo fechado nestes dois exemplos. A abordagem

se dá através de uma de uma seqüências de operações literais e numéricas

peculiar de cada função. Não temos aqui uma visão de conjunto, apenas dois

objetos particulares. Além disso, pode-se observar que o cálculo de integrais é

muito difícil usando o critério de integrabilidade.  Vemos que primeiro aparece a



36

concepção estrutural (através da definição dada) e depois aparece a concepção

operacional (através dos três exemplos) contrariando o princípio I de Sfard que diz

que a abordagem operacional deve preceder a abordagem estrutural.

Porém, há situações em que este princípio é respeitado, ao menos

parcialmente. Comentando a notação da integral, o autor mostra quatro exemplos

que usam os teoremas antes da sua enunciação e demonstração. Mostraremos o

exemplo 1 (p. 226):

“1) ∫∫∫ −+−=+=+
b

a

b

a

b

a

abc
ab

cdxxdxdxcx )(
22

)(
22

”

Neste exemplo, o autor utiliza os resultados de duas integrais anteriormente

calculadas; porém, ele representa a constante c pela letra y. É uma antecipação

dos teoremas ∫ ∫∫ +=+
b

a

b

a

b

a

gfgf  e  ∫∫ =
b

a

b

a

fccf que são enunciados e demonstrados

posteriormente. Isto está de acordo com os princípios de Sfard.

EXERCÍCIOS

Há 34 exercícios; 5 com características operacionais e 29 com

características. Seguem alguns exemplos de ambas as modalidades:

“2. Prove similarmente que .
5

5

0

4 b
dxx

b

=∫ ”

Similarmente, neste exercício, quer dizer que o leitor dever resolvê-lo do

mesmo modo que os exemplos feitos f(x) = x e f(x) = x2 , imitando os cálculos do

texto, com o objetivo de assegurar que todos os pontos delicados do raciocínio

fiquem claros. Este exercício (Spivak, p. 232) trata a integração operacionalmente,

pois a função envolvida é uma particular, f(x) = x4, e a sua resolução exige uma

seqüência de cálculos numéricos e literais detalhados e particulares desta função,

ou seja, a aplicação do critério de integrabilidade.

O exercício seguinte trata de um com característica estrutural:
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*32. Suponha que f e g são integráveis em [a, b] e f(x) ≥  0 para todo x em [a, b]. Seja

P uma partição de [a, b]. Seja Mi
´  e mi´  o sup e o inf de f, seja Mi´ e mi´ similarmente

para g, e defina Mi e mi similarmente para fg.

a) Prove que Mi ≤  Mi
´Mi

´´ e mi ≥  mi´mi
´´.

b) Mostre que S(fg, P) – s(fg, P) ≤  )]([ 1
´´´

1

´´´
−

=

−−∑ iiii

n

i
ii ttmmMM .

c) Usando o fato de f e g serem limitadas, isto é )(xf , )(xg  ≤  M para todo x em

[a, b], mostre que S(fg, P) – s(fg, P) ≤  M{∑
=

−−−
n

i
ii

i
ii ttmM

1
1

´ )]([  +

)}]([ 1
1

´´´´
−

=

−−∑ ii

n

i
ii ttmM .

d) Prove que fg é integrável.

e) Agora, elimine a restrição f(x) ≥  0 para todo x em [a, b].

Este exercício (p. 238) é uma generalização do teorema  (f integrável ⇒  cf

integrável) e  trata a integração estruturalmente, pois as funções envolvidas  são

funções integráveis quaisquer, objetos,  e  o resultado é válido para qualquer par

de funções integráveis. No próprio enunciado, o autor faz indicações de como o

leitor deve responder às questões, dirigindo-o ao resultado final da questão. Isto

está de acordo com o princípio II de Sfard que afirma ser necessário um processo

de alto nível para que a reificação seja atingida.

Segue um exercício (p. 234) cuja resolução o autor dá uma dica e nós o

resolvemos.

“9. Se a < b < c < d e f é integrável em [a, d], prove que f é integrável em [b, c].

(Não trabalhe muito.)”

Para a resolução deste exercício, é necessária a mobilização de um teorema

enunciado e demonstrado anteriormente (Seja a < c < b. Se f é integrável em [a,

b], então f é integrável  em [a, c] e [c, b] ...). Neste caso, o conceito de integral terá

que estar reificado, isto é, visto como um objeto. Se fosse resolvido usando-se os

processos que dão origem ao conceito de integral, o estudante teria algum

trabalho (daí, a advertência do autor); neste caso, ele estaria preso ainda a tais
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processos, portanto, a sua concepção de integral seria operacional. Segue a

resolução: Com a aplicação do teorema, basta observar que como b pertence a

[a, d], então f é integrável em [b, d]. Do mesmo modo, como c pertence a [b, d],

então f é integrável em [b, c].

Portanto, neste capítulo, que trata da noção de integral, a definição de função

integral é introduzida por meio de supremo e ínfimo,  de três definições (partição

do intervalo [a, b], soma inferior e soma superior) e dois teoremas ( (P ⊂  Q ⇒ s(f,

P) ≤  S(f, Q) e S(f, P) ≥  S(f, Q) )  e  s(f,P1) ≤  s(f, P2) ).  Considerando ainda a

condição necessária e suficiente de integração, duas propriedades

( ∫∫∫ +=+
b

a

b

a

b

a

gfgf e ∫ ∫=
b

a

b

a

fccf ) e um teorema que diz que ∫
x

a

f  é contínua sendo f

integrável, concluímos que o conceito de  integrabilidade é abordado

predominantemente sob a concepção estrutural. Não obstante, há a concepção

operacional quando o autor exercita a condição necessária e suficiente de

integrabilidade  usando-a para calcular a integral das funções f(x) = x e f(x) = x2

com o objetivo de mostrar que mesmo funções “simples” são muito trabalhosas e

difíceis de se integrar usando esta condição. Nesta situação se realiza a transição

entre a concepção estrutural para a operacional, processo que se situa na contra-

mão do que preconiza Sfard.

O TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO

No segundo capítulo, que trata do teorema fundamental do cálculo, são dadas

duas versões deste teorema. Segue a primeira versão:

 Seja f integrável em [a, b], e defina F em [a, b] como

F(x) = ∫
x

a

f .

Se f é contínua em c ∈ [a, b], então F é diferenciável em c e

F´(c) = f(c).
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(Se c = a ou c = b, então F´(c) é entendida como a derivada à esquerda e a direita de F.)

Na seqüência, o autor apresenta a seguinte observação que, na realidade,

representa uma generalização deste teorema: “se  f é uma função contínua num

intervalo [a, b]2, então ela é a derivada de uma  função, a saber, F(x) = ∫
x

a

f ”.

Segue um corolário conhecido em alguns  livros de Cálculo como o primeiro

teorema fundamental do cálculo:

“Se f é contínua em [a, b] e f = g´ para alguma função g, então

)()( agbgf
b

a

−=∫ .”

Continua o comentário sobre este corolário, chamando a atenção que não

se deve confundi-lo com a definição de integral.

Segue o segundo teorema fundamental do cálculo, uma versão mais forte

do primeiro, que não exige de f a continuidade: “Se f é integrável em [a, b] e f = g´

para alguma função g, então )()( agbgf
b

a

−=∫ ”

Até então, o corolário do primeiro teorema fundamental do Cálculo só é

válido para as funções contínuas; com este teorema o conjunto das funções para

os quais é válida a expressão )()( agbgf
b

a

−=∫ para a ser ampliado, bastando que

a função do integrando seja integrável, não necessariamente contínua.

Estes teoremas fundamentais são o coroamento de um Curso de Cálculo,

porque relacionam derivada e integral. No livro, eles não são precedidos por

comentários ou exemplos de situações em que eles podem estar envolvidos. À luz

da teoria de Sfard, isto vai na contramão, pois segundo ela, o conhecimento se dá

a partir do contato com o objeto e depois passa a ser generalizado, ou

tecnicamente falando, da concepção operacional para a concepção estrutural.

                                                
2 O autor antecipa que a função f é integrável, e que este resultado será o último teorema a ser
demonstrado neste capítulo.
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Esta forma de apresentação, sem introdução, pode não facilitar o aprendizado do

leitor que vê pela primeira vez o conceito de integral. Observemos que há um

aumento na generalização, pois o segundo teorema engloba o primeiro.

O capítulo termina com a preparação, enunciado e demonstração do

seguinte teorema, permitindo uma ampliação das funções que podem ser usadas

na aplicação do teorema fundamental do cálculo:

“Se f é contínua em [a, b], então f é integrável em [a, b]”

O autor justifica o embutimento deste teorema em um capítulo que trata do

teorema fundamental do Cálculo da seguinte maneira:

As potenciais aplicações que se farão da integral nos capítulos seguintes

dependerão todas do teorema fundamental do cálculo infinitesimal, cuja

demonstração foi, sem empecilhos, muito fácil; o verdadeiro trabalho parece que

consistiu da definição de integral. Na verdade, isto não é inteiramente correto. Para

aplicar o teorema 1 a uma função contínua necessitamos justamente do teorema

cuja demonstração não foi feita: se f é continua em [a, b], então f é integrável em

[a, b]. [...] (Spivak, p. 249)

A abordagem da integrabilidade nesta seqüência de teoremas relevantes do

Cálculo é estrutural, pois trata as funções integráveis genericamente, isto é, não

se refere a uma função em particular; os resultados são válidos para todas as

funções integráveis.

EXEMPLOS

O autor ilustra aplicações do primeiro teorema fundamental para o cálculo

de áreas e a derivação de funções compostas.  Por exemplo: calcula a área

limitada entre a curva x3, as retas x = a e x= b, (a <  0 < b) (adverte que a integral

não representa sempre a área em questão), pois o valor da integral  da função

restrita ao domínio [a, 0] é negativo, enquanto que o valor da integral restrita ao
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domínio [0, b] é positivo. O valor da integral no domínio [a, b] é igual à soma dos

valores anteriores e, portanto, pode ser negativo ou positivo. Segue a resolução

do autor: “ ∫∫ +=−+−−=+−
b

a

baba
dxxdxx

0

444444
3

0
3

44
)

4

0

4
()

44

0
()( ”

figura 3.3 (Spivak, p. 245) Cálculo da área delimitada por uma função não positiva

Algumas páginas depois, continua o autor derivando a função composta

f(x) = ∫ +

3

21

1x

a

dt
tsin

 . Esta  é a composição de duas funções, a saber:

 x a x2 a ∫ +

3

21

1x

a

dt
tsin

. Segue a resolução do autor:

C(x) = x3 e F(x) = ∫ +

x

a

dt
t2sen1

1
.

Com efeito, f(x) = F(C(x)); em outras palavras, f = FoC. Portanto, pela regra da

cadeia,

f´(x) = F´(C(x)).C´(x) = F´(x3).3x2  = 2
32

3.
sen1

1
x

x+
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Os exemplos de aplicação vêm depois dos enunciados e demonstrações

dos teoremas. Temos, então, uma inversão do que é proposto pela teoria de

Sfard: da concepção estrutural para a concepção operacional. Porém, ao calcular

a área da região delimitada por duas curvas, o autor faz primeiro um exemplo e

depois enuncia e demonstra a propriedade correspondente: “[...] A área de

interesse para nós é então área R(f, 0, 1) – área R(g, 0, 1), a qual é

.
12

1

4

1

3

11

0

3
1

0

2 =−=− ∫∫ xdxx  Esta área pode ser expressa como ∫ −
b

a

gf )( .”( p. 245).”

Segue a demonstração desta fórmula. Neste exemplo, temos a = 0, b= 1,

f(x) = x2 e g(x) = x3.

figura 3.4 (Spivak, p. 245) área entre a curva x2 e a curva x3 no intervalo [0, 1]

Esta abordagem do cálculo de áreas entre o gráfico de duas funções

recupera o princípio I de Sfard.

Em seguida vamos apresentar alguns dos exercícios deste capítulo

destacando aqueles que apresentam aspectos operacionais e estruturais.
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EXERCÍCIOS

Há 18 problemas; 4 com características operacionais e 18 com

características estruturais. Segue um exercício de cada tipo:

“1. Ache a derivada de cada uma das seguintes funções:

(i) F(x) = .sen

2

3∫
x

a

tdt ”

Este exercício (p. 251) é um exemplo de abordagem operacional, pois trata de

uma função em particular, F(x), e a sua resolução se dá através de uma seqüência

de operações detalhadas, usando o Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo e

a Regra da Cadeia. Diz o autor no prefácio do livro que os exercícios que

“destacam processos operativos contêm geralmente muitos exemplos

enumerados com algarismos romanos minúsculos [...]”. Esta frase corrobora que

este exercício é do tipo operacional. A função F é a composição das f(x) = x2 e

g(x) = .sen3∫
x

a

tdt

F(x) = gof(x) = g(f(x)) = g(x2) = .sen

2

3∫
x

a

tdt  Logo, F´(x) = g´(f(x)) . f´(x) = sen3 (x2 ).2x .

Este teorema evidencia a relação entre integração e derivação como

operações inversas. Quando a função F é vista como composição de duas outras

funções e a sua derivada é feita diretamente, sem as passagens intermediárias

(gradativas), a fase de condensação foi alcançada.

A seguir, vem um exercício tipicamente estrutural; é, na verdade, mais que

um exercício, é um teorema notável do Cálculo a ser provado.

 “*12. Use o teorema fundamental do cálculo e o teorema de Darboux para dar

outra prova do teorema do valor intermediário.”

Este é um típico exercício estrutural (p. 253), pois se refere a uma função

genérica e sua resolução se dá pela aplicação de teoremas anteriores. O teorema

do valor intermediário afirma que se f: [a, b] →  R é contínua e f(a) < d < f(b),
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então existe c ∈  (a, b) tal que f(c) = d. O teorema de Darboux diz que se f: [a, b]

→  R é derivável e f´(a) < d < f´(b), então existe c ∈  (a, b) tal que f´(c) = d.

Lembrando que se f sendo derivável  em [a, b] , f é contínua em [a, b]; mas a sua

derivada pode ser contínua ou não. Observa-se deste teorema que, mesmo não

sendo contínua (hipótese) ela goza da propriedade análoga do valor intermediário.

O exercício é de difícil resolução por sua própria natureza e a sua resolução exige

a utilização de outras ferramentas; tanto é que ele está com um asterisco no seu

enunciado (exercícios com dois asteriscos são mais difíceis ainda de acordo com

a classificação do autor expressa no prefácio).

Segue um exercício (p. 251) para cuja resolução o autor dá uma dica e nós

o resolvemos; é do tipo operacional, porém trata da validade do TFC mesmo

quando a hipótese não se verifica.

“2. Para cada uma das seguintes funções f, se F(x) = ∫
x

f
0

, em quais pontos x é

F(x) = f(x)? (Cuidado: pode acontecer que F´(x) = f(x), ainda que f não é contínua

em x.)”

“ (iii) f(x) = 0 se x ≠ 1, f(x) = 1 se x = 1.”

figura 3.5 gráfico da função f(x) = 0 se x ≠ 1, f(x) = 1 se x = 1

f é contínua em x ≠ 1 e pelo TFC temos que ( ∫
x

f
0

)´= f nesses pontos.

Vamos analisar o que ocorre em x = 1, onde f é descontínua:
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F´(1) = 
1

lim
→x 1

)1()(

−
−

x

FxF
 = 

1
lim

→x 1

1

00

−

− ∫∫
x

ff
x

 = 
1

lim
→x 1

00

−
−

x
= 

1
lim

→x
0 = 0. Mas f(1) = 1. Logo,

F´(1) ≠ f(1).  Portanto, F´(x) = f(x) para x ≠ 1 e F´(x) = f(x) para x = 1.

A fase da condensação está presente no cálculo de ∫
1

0

f  e ∫
x

f
0

 como sendo

zero, pois o estudante pode chegar a essa conclusão sem mesmo recorrer à

definição; simplesmente, pensando como sendo a área da região debaixo do

gráfico de f para o seu cálculo.

A função descrita no item a seguir é um exemplo em que ocorre

 F´(0) = 0 = f(0), embora f não seja contínua em 0.

“(viii) f(x) = 1 se x = 1/n para algum n de N, f(x) = 0 nos demais casos.”

Como não podemos escrever 0 = 1/n para nenhum n, f(0) = 0. Por outro

lado, existem racionais suficientemente próximos de zero da forma 1/n com

f(1/n) = 1. Logo f é descontínua no zero.

No ponto x = 0, tem-se:

F´(0) = 
0

lim
→x 0

)0()(

−
−

x

FxF
= 

0
lim

→x
 

0

0

00

−

− ∫∫
x

ff
x

== 
0

lim
→x

 
x

00 −
= 

0
lim

→x
 

x

0
= 0.

Por um procedimento análogo, verifica-se que f é também descontínua nos

pontos da forma 1/n, n ∈  N. Para responder em quais pontos vale F´(x) = f(x),

vamos analisar a questão nos pontos x = 1/n:

F´(1/n) = 
nx /1

lim
→ nx

nFxF

/1

)/1()(

−
−

= 
nx /1

lim
→ nx

ff
x n

/1
0

/1

−

−∫ ∫
 = 

nx /1
lim
→ nx /1

00

−
−

 = 
nx /1

lim
→ nx /1

0

−
= 0.

Logo, F´(1/n) = 0 ≠ 1 = f(1/n).

Temos, então, um exemplo de uma função descontinua em zero e em x = 1/n, mas

onde o TFC vale no 0, pois F´(0) = 0 = f(0) e não vale em 1/n. O primeiro TFC diz

que nos pontos em que f é contínua vale que F´(x) = f(x); mas isto pode ocorrer

mesmo nos pontos em que f não é contínua. Daí a advertência do autor no
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enunciado do exercício. Novamente, a condensação pode-se dar nos cálculos das

integrais, pensando-se nelas como áreas. Mais ainda, o conjunto dos pontos da

forma 1/n é enumerável, portanto tem medida nula. Logo f é integrável.

Este exercício está de acordo com o princípio II de Sfard, propiciando uma

atividade de nível mais alto para que a noção de integral seja reificada, isto é, para

que ela seja trabalhada como um objeto, juntando no mesmo exercício o

enunciado do TFC, com ênfase na hipótese da continuidade de f, e cálculos de

derivada e integral.

Portanto, neste capítulo, que trata do Teorema Fundamental do Cálculo,

considerando  que 4 teoremas são enunciados e demonstrados e considerando

que são resolvidos dois exemplos sobre integração, dois exemplos sobre cálculo

de área e sete exemplos sobre composição de funções, observamos que há um

equilíbrio entre as concepções operacional e estrutural. Além disso, vemos que o

sentido da transição entre as concepções é da concepção estrutural para a

concepção operacional:

teorema                        aplicação

ou

teorema                        exemplos.

Bardin diz que os documentos para análise devem ser escolhidos de modo

a fundamentar a interpretação final. Os documentos selecionados vão desde o

início da abordagem da noção de integral até o teorema fundamental do Cálculo e

é aí que está a análise propriamente dita. Em relação aos tópicos seguintes, será

feito apenas um breve comentário que se segue.

No terceiro capítulo, o autor encerra o estudo sobre integrais com a

apresentação das técnicas elementares de integração, destacando a de

substituição e por partes. Como se trata essencialmente de técnicas, a abordagem

operacional é muito predominante; porém, há exercícios que sugerem uma
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abordagem estrutural à primeira vista. Como por exemplo, o da página 326, que

apresentamos a seguir:

“16. Prove que a função f(x) = ex / (e5x + ex + 1) tem uma primitiva elementar. (Não

tente achá-la!).”

Um exemplo típico de exercício operacional deste capítulo é o apresentado

para o cálculo da integral dxxex∫  (p. 306). Sua resolução é

“ ∫ ∫ −=−= xxxxx exeexedxxe .1 ”

                                             ↓↓        ↓↓      ↓↓

                                              fg´        fg        f´g

Isto é uma ilustração da técnica de integração por partes:

“ ∫ ∫−= gffgfg ´´ ”

Resumindo, no livro de Spivak, a integral é definida por meio de uma

construção bastante refinada que usa definições e teoremas sem um apelo

explícito à noção de área. Este autor define função integrável como sendo aquela

em que o supremo das somas inferiores é igual ao ínfimo das somas superiores. A

partir dessa definição, um critério de integrabilidade é demonstrado e algumas

propriedades da integral o são, usando-o.

Os teoremas fundamentais do Cálculo são demonstrados com todo o rigor e

algumas aplicações deles são dadas, como exemplo, o cálculo de áreas. Os

exercícios com características estruturais predominam, embora haja aqueles que

envolvam aspectos processuais e estruturais, podendo favorecer a reificação. A

concepção estrutural do conceito de integral é também predominante. Ao passar

das definições, teoremas e propriedades ás aplicações e exemplos, o autor

apresenta um percurso inverso ao que preceitua o princípio I de Sfard.
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3.2 ANÁLISE DO LIVRO CÁLCULO DE JAMES STEWART

Nesta segunda parte, será analisado como o conceito de integral é tratado

no livro ‘Cálculo’  de James Stewart.

Em quatro capítulos distintos deste livro são tratados os seguintes

assuntos: integral, o teorema fundamental do cálculo, integração por substituição e

por partes e aplicações. No primeiro capítulo serão destacados os tópicos: a

noção de integral, exemplos, teoremas e exercícios. No segundo, no terceiro e no

quarto serão analisadas as aplicações. O último tópico é destinado a atividades

que o autor denomina por projetos.

A NOÇÃO DE INTEGRAL

Neste primeiro capítulo, o autor inicia com o problema de achar a área de

uma região sob uma curva e a distância percorrida por um carro. Salienta  que

ambos os problemas acabam no mesmo tipo de limite. Dessas considerações

iniciais sobre o conceito de área, extraímos o problema tratado no exemplo 1:

“Use retângulos para estimar a área sob a parábola y = x2 de 0 até 1 (a região

parabólica S ilustrada na figura abaixo).”
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Figura 3.6 (Stewart, p.368) Gráfico da função f(x) = x2

O autor observa inicialmente que a região S está dentro de um quadrado de

lado 1 e, portanto, sua área é menor do que 1. Para uma melhor estimativa, o

segmento de 0 até 1 é dividido em quatro partes de igual tamanho e são

construídos retângulos cujas bases são essas partes com altura igual ao valor da

função no extremo esquerdo de cada segmento e  também no extremo direito. O

valor da área de S está entre as somas das áreas dos retângulos em cada caso:

Figura 3.7(Stewart, p. 368) Inserção de retângulos no gráfico da função f(x) = x2
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Figura 3.8 (Stewart, p. 368) Inserção de retângulos no gráfico da função f(x) = x2

Aumentando o número de retângulos, uma melhor estimativa para a área

da região S é obtida. Isto é apresentado numa tabela construída com ajuda de

computador:

n Ln Rn

10 0,2850000 0,3850000

20 0,3087500 0,3587500

30 0,3168519 0,3501852

50 0,3234000 0,3434000

100 0,3283500 0,3383500

1000 0,3328335 0,3338335

Figura 3.9 (Stewart, p. 369) Soma das áreas dos retângulos abaixo (Ln) e acima (Rn) da função

f(x) = x2

As letras maiúsculas L e R significam em inglês esquerdo (left) e direito

(right); na coluna Ln foi calculada a área do retângulo usando-se o extremo

esquerdo de cada subintervalo e na coluna Rn foi calculada a área usando-se o

extremo direito.

O autor diz que uma boa estimativa é obtida fazendo a média aritmética dos

valores da última linha da tabela, obtendo-se 0,3333335 como uma aproximação
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de área de S; e observa ainda que à medida que se aumenta o valor de n, a área

aproxima-se de 1/3.

A seguir, o autor demonstra que tanto 
∞→n

lim Rn quanto 
∞→n

lim Ln são iguais à 1/3.

Isto feito, passa a apresentar duas seqüências de figuras, uma delas

representando retângulos Rn e outra representando retângulos Ln. Esta última está

representada abaixo e completa definindo a área dessa região como sendo

A = 
∞→n

lim Rn = 
∞→n

lim Ln = 1/3. É uma ilustração gráfica do fato que à medida que

aumentamos o número de retângulos sob a curva, a soma das suas áreas se

aproxima cada vez mais da área da região S.

Figura 3.10 (Stewart, p. 371) Inserção de retângulos abaixo da parábola f(x) = x2

O autor aplica essa idéia para definir área de regiões S sob o gráfico de

uma funções mais gerais. Para isso, começa subdividindo S em n faixas S1 , S2 ,

... , Sn de igual largura. Essa largura é obtida, tomando-se o intervalo [a, b], cuja

largura é b-a, obtendo-se ∆ x = 
n

ab −
. Dessa forma, [a, b] é subdividido em n

subintervalos [x0, x1], [x1, x2], ... , [xn-1, xn].
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Figura 3.11 (Stewart, p. 371) divisão da região S em n faixas de igual largura

Segue a definição da área de uma região sob o gráfico de uma função

contínua:

“A área A da região S que está sob o gráfico de uma função contínua f é o limite

das somas das áreas dos retângulos aproximantes:

A = ])(...)([limlim 1 xxfxxfR nnnn ∆++∆= ∞→∞→ ”

Nesta definição, f(xi), com 1 ≤  i ≤  n, é o valor da função no ponto xi de cada

retângulo; graficamente, é a altura do retângulo de base x∆ . As bases de todos

os retângulos têm a mesma medida. “n ∞→ ” significa tornar n, um número natural,

cada vez maior. O autor diz que em vez de se usar os extremos esquerdos ou

direitos, pode-se tomar a altura dos retângulos como sendo o valor da função em

qualquer ponto xi do sub-intervalo.

Chama os pontos xi
* de pontos amostrais.
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Figura 3.12 (Stewart, p. 372) Inserção de retângulos no gráfico de uma função com destaque para

os pontos amostrais

Para chegar à definição de área de uma região S sob o gráfico de uma

função, o autor segue um percurso concordante com o princípio I de Sfard:

trabalha abundantemente com processos algébricos, a noção de área de

retângulos, apresenta muitas ilustrações gráficas, representações em tabelas,

culminado com a definição de área da região S. Esse procedimento parece

favorecer a transição do processual para o objeto.

Segue o exemplo de uma aplicação da definição de área de uma região,

expresso no seguinte problema:

Seja A a área da região  que está sob o gráfico de f(x) = e-x entre x = 0 e x = 2.

a) usando os extremos direitos, ache uma expressão para  A  como um limite. Não compute o

limite.

b) Estime a área tomando como pontos  amostrais os pontos médios e usando quatro e

depois dez subintervalos.

Aqui, vemos que o autor, no item b, solicita ao leitor que estime a área com

quatro retângulos e depois com dez, em cada caso, todos com base de mesma
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medida. Indica também que os pontos amostrais devem ser os pontos médios dos

sub-intervalos. O intervalo em questão é [0, 2]. A largura (amplitude) de cada sub-

intervalo é 2/n, sendo n o número de sub-intervalos: x1= 2/n. x2=4/n, ... , xn= 2n/n.

A = 
∞→n

lim (e-2/n.
n

2
 + e-4/n .

n

2
+ ... + e-2n/n.

n

2
)

Segue a este problema o problema da distância:

Suponhamos que se queira estimar a distância percorrida por um carro durante um

intervalo de tempo de 30 segundos. A cada 5 segundos registramos a leitura do

velocímetro na seguinte tabela:

Tempo (segundos) 0 5 10 15 20 25 30

Velocidade (pés/segundo) 25 31 35 43 47 46 41

Figura 3.13 (Stewart, p.374) Tabela do problema da distância

O autor diz que a velocidade em cada intervalo de tempo não varia muito.

Para fazer a estimativa, ele vai considerar a velocidade como sendo constante em

cada intervalo de tempo. Numa primeira estimativa, ele toma a velocidade inicial

de cada intervalo de tempo e numa segunda estimativa ele toma a velocidade final

de cada intervalo de tempo:

25 x 5 + 31 x 5 + 35 x 5 + 43 x 5 + 47 x 5 + 46 x 5 = 1135 pés;

31 x 5 + 35 x 5 + 43 x 5 + 47 x 5 + 46 x 5 + 41 x 5 = 1215 pés.

O autor mostra a similaridade entre este problema e o cálculo de áreas por

meio de um gráfico:

Figura 3.14 (Stewart, p. 375) Representação gráfica do problema da distância



55

A área do primeiro retângulo é 25 x 5 = 125, que é também a estimativa feita

da distância percorrida nos primeiros 5 segundos. Generalizando, a área de cada

retângulo pode ser vista como sendo uma distância percorrida no intervalo de

tempo de (cada) 5 segundos: a sua base representa o tempo e a sua altura a

velocidade. A soma das áreas dos 6 retângulos nos dá a primeira estimativa.

Quanto maior for a quantidade de  medições de velocidades, mais precisa será a

estimativa da distância percorrida. Diz o autor que parece plausível que a distância

percorrida seja 
∞→n

lim =∆∑
=

−

n

i
i ttf

1
1 )(

∞→n
lim ∑

=

∆
n

i
i ttf

1

)( .

Estes dois exemplos, um de área e o outro de distância, servirão para

introduzir a definição de integral, por meio de uma abordagem operacional.

Cálculos numéricos e literais são envolvidos numa seqüência de operações

detalhadas. Não há uma visão de conjunto do objeto trabalhado, pois é

considerado uma função particular e uma tabela particular. Também está de

acordo com a seqüência de aquisição de conhecimento operacional →  estrutural

postulada por  Sfard, indo do particular para o genérico. É provável que isto facilita

a compreensão do conceito pelo aluno, pois antes da definição de integral, ele

manipula conhecimentos anteriores (o cálculo de áreas, de limites), direcionando-o

para o novo conhecimento (a definição de integral).

Em seguida, o autor apresenta a definição de integral definida para funções

contínuas da seguinte maneira:

se  f é uma função contínua definida em bxa ≤≤ , dividindo o intervalo [a, b] em n

subintervalos de comprimentos iguais a 
n

ab
x

−=∆ . Seja x0 (=a), x1, ..., xn (=b) os

extremos desses subintervalos e vamos escolher os pontos amostrais x1
*, x2

*, ..., xn
* nesses

subintervalos de tal forma que xi
* está no subintervalo [xi-1, xi]. Então a integral definida de f

é

xxfdxxf
n

i
i

n

b

a

∆= ∑∫
=∞→

)(lim)(
1

* .
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O autor diz no prefácio que decidiu tornar a definição de integral mais

simples tomando subintervalos de igual amplitude. Provavelmente, ele ao dizer

“mais simples” está se referindo á maior simplicidade nos cálculos operacionais

para se calcular a integral por esta definição.

Seguem a esta definição comentários sobre as notações envolvidas na

definição: “ ∫ ”  é chamado sinal de integral e foi introduzido por Leibniz; “f(x)” é

chamado integrando, “a” é chamado limite inferior, “b” é chamado limite superior.

Enfatiza que ∫
b

a

dxxf )(  é um número real que não depende da variável “x” e que o

limite que figura na definição sempre existe, se f for contínua, e fornece o mesmo

valor independente das escolhas dos pontos amostrais.

Aqui, nesta definição, as funções contínuas são abordadas estruturalmente,

pois há uma visão de conjunto: a função f  é uma função contínua qualquer, o

intervalo de integração [a, b] é genérico também. Tal definição foi preparada

(antecipada) por 24 exercícios, que na sua resolução envolvem conhecimentos

anteriores, o que vai de acordo com a teoria de Sfard. A resolução destes

exercícios e também na leitura dos problemas do cálculo da área  de regiões sob

o gráfico de uma função e da distância percorrida por um carro, propicia as fases

de interiorização e condensação. Quando o estudante se depara com a definição

e, encarando a integral como um objeto, temos a fase da reificação. Nesta fase,

deverá ser capaz de operar com ele para que possa prosseguir no seu estudo de

Cálculo.

EXEMPLOS

Depois desta definição, precedida por uma longa introdução, há quatro

exemplos detalhadamente resolvidos e ilustrados por seis gráficos e há um

comentário sobre o símbolo de somatório.

“EXEMPLO 1

Expresse ∑
=∞→

∆+
n

i
iii

n
xxxx

1

3 ]sen[lim   como uma integral no intervalo [0, π ].”
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O objetivo deste exemplo é reconhecer esse limite como uma integral

definida, a saber, dxxxx∫ +
π

)sen( 3 . Enfatiza o autor que nas aplicações físicas é

importante o reconhecimento  de limites de somas de Riemann como integrais.

Este exemplo está de acordo com o princípio II de Sfard, que afirma que um

processo de nível mais alto deve ser feito sobre um conceito a ser reificado.

“EXEMPLO 2

(a) Calcule a soma de Riemann para f(x) = x3 – 6x tomando como pontos

amostrais os extremos direitos e a = 0, b = 3 e n = 6.

(b) Calcule .)6(
3

0

3 dxxx∫ − ”

A função deste exemplo tem uma parte do seu gráfico acima do eixo dos x, e

outra abaixo do mesmo. A parte (a) é um exercício numérico para calcular a soma

de Riemann da função f(x) = x3 – 6x no intervalo [0, 3], com 6 sub-intervalos.

Observa o autor que a soma de Riemann não é igual à soma das áreas dos

retângulos; mas é igual à soma das áreas dos retângulos acima do eixo x menos a

soma das áreas dos retângulos abaixo do eixo x.

Figura 3.15 (Stewart, p. 382) Cálculo da área delimitada por uma função não positiva.

 A parte (b) é um exercício de limite de somas de Riemann. Novamente,

observa o autor que o valor da integral definida não é a soma de duas áreas,



58

mas a diferença entre a área da região abaixo da curva e acima do eixo x, e a

área da região acima da curva e abaixo do eixo x.

Figura 3.16 (Stewart, p. 382) Cálculo da área delimitada por uma função não positiva.

 “EXEMPLO 3

(a) Estabeleça uma expressão para dxex∫
3

1

 como limite de somas.

(b) Use um CAS para calcular a expressão.”

A parte (a) consiste em achar uma expressão para o limite das somas de

Riemann; é a situação inversa do que ocorre no exemplo 1;  a parte (b) consiste

em resolver o limite anterior usando um software. Provavelmente, a sugestão de

se efetuar esses cálculos utilizando um CAS se deva ao fato que eles são

altamente trabalhosos. As atividades envolvidas neste exemplo, podem promover

o que preceitua o princípio II de Sfard, pois trata-se de efetuar uma atividade de

mais alto nível que pode levar à reificação.

“EXEMPLO 4

“Calcule as integrais a seguir interpretando cada uma delas em termos de áreas.

a) ∫ −
1

0

21 dxx
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b) ∫ −
3

0

)1( dxx .”

Esses dois exercícios são resolvidos pensando-se no conceito da área da

região limitada pela curva do integrando, pelo eixo x e pelas retas dos limites

inferior e superior. Para seu cálculo, não se ultiliza a definição de integral, nem

mesmo as somas de Riemann. Trata-se apenas de observar que as regiões cujas

áreas são os resultados das integrais, são respectivamente, ¼ do círculo de raio

conhecido e a soma das áreas de dois triângulos.

Muito embora a definição de integral seja o início da reificação do limite das

somas de Riemann, nos três primeiros exemplos, temos uma abordagem

operacional do conceito de integral, pois cálculos numéricos e algébricos

(processos) são utilizados na sua resolução.

PROPRIEDADES

O autor salienta, usando a definição, que ∫∫ −=
a

b

b

a

dxxfdxxf )()(  (ou seja,

quando invertemos os extremos de integração o sinal muda) e 0)( =∫
a

a

dxxf  (ou

seja, quando os extremos são iguais, a integral é zero).

A apreensão desta propriedade é facilitada pela própria definição de integral

como limite de soma de Riemann, quando se assume que a < b. No caso a > b,

∆ x muda de 
n

ab −
 para 

n

ba −
, o que resulta x∆ < 0. Quando a = b, x∆ = 0.

As seguintes propriedades das integrais são enunciadas:

“1. )( abccdx
b

a

−=∫ , onde c é uma constante

2. dxxgdxxfdxxgxf
b

a

b

a

b

a
∫∫∫ +=+ )()()]()([

3. ∫∫ =
b

a

b

a

dxxfcdxxcf )()( , onde c é uma constante qualquer
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4. ∫∫∫ −=−
b

a

b

a

b

a

dxxgdxxfdxxgxf )()()]()([ ”.

O autor emprega argumentos de natureza geométrica para a ilustração da

propriedade 1. Estabelece que a integral de uma função constante f(x) = c é c

multiplicado pelo comprimento do intervalo. Se c > 0 e a < b, isto é esperado, pois

c(b-a) é a área do retângulo a seguir

Figura 3.17 (Stewart, p. 385) interpretação gráfica da integral de uma função constante

Demonstra algebricamente a propriedade 2; observa que a demonstração

de 3 pode ser feita analogamente e que a propriedade 4 se faz escrevendo

f-g = f + (-g) e, em seguida, usa as propriedades anteriores.

Outras 4 propriedades são enunciadas:

5. ∫
c

a

dxxf )(  + ∫
b

c

dxxf )(  = ∫
b

a

dxxf )(

6. se f(x) ≥ 0 para a ≤  x ≤  b, então 0)( ≥∫
b

a

dxxf .

7. se f(x) ≥  g(x)  para a ≤  x ≤  b, então .)()( ∫∫ ≥
b

a

b

a

dxxgdxxf

8. se m ≤  f(x) ≤  M para a bx ≤≤ , então )()()( abMdxxfabm
b

a

−≤≤− ∫ .
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A prova de 5 não é feita; porém, o autor observa que no caso em que f ≥  0

e a < c < b, ela pode ser vista a partir da interpretação geométrica da figura

abaixo, como soma da áreas de duas regiões.

Figura 3.18 Interpretação geométrica da propriedade 5

A propriedade 6 não é demonstrada; é deixada para os exercícios. Porém,

o autor comenta que no caso em que f(x) ≥  0, essa propriedade simplesmente

significa que área é um número positivo.

A propriedade 7 é esboçada é 8 é provada, lançando, o autor, mão de

comentários e representações gráficas.

Figura 3.19 (Stewart, p.387) interpretação gráfica da propriedade 8
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A figura mostra que a área da região sob o gráfico de f é menor do que a

área do retângulo de altura M e maior do que a área do retângulo de altura m.

Em seguida, o autor comenta, enuncia e demonstra os teoremas

fundamentais do cálculo, chamado pelo autor de parte 1 e parte 2

respectivamente.

Parte 1:

Se f for continua em [a, b], então a função g definida por

g(x) = ∫
b

a

dttf )( ,   ba ≤

é contínua em [a, b] e diferenciável em (a, b) e g´(x) = f(x).

Parte 2:

Se f for contínua em [a, b], então

)()()( aFbFdxxf
b

a

−=∫
onde F é qualquer antiderivada de f, isto é, uma função tal que F´= f.

Para calcular áreas, ou distâncias, o estudante não mais recorrerá ao

limites de soma de Riemann, mas ao teorema fundamental do Cálculo, achando

uma primitiva da função do integrando e manipulando o símbolo de integral

usando as suas propriedades. Agora, a noção de integral definida está se

desvinculando da sua definição como limite de uma soma de Riemann quando as

propriedades e os teoremas fundamentais do cálculo são apresentados. O

estudante poderá, a partir de agora, operar com o novo símbolo, manipulando-o

mecanicamente, esquecendo-se do seu significado original. Isto lembra Poincaré:

a noção de área (que é intuitiva) serviu de guia para a definição de integral

definida e para a demonstração de suas propriedades.
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EXERCÍCIOS

Há 426 exercícios propostos no total deste capítulo; destes 155 são sobre o

conceito de integral e sobre o teorema fundamental do Cálculo. Os comentários se

referem a estes últimos: a quase totalidade possui características operacionais.

Seguem abaixo três exemplos de exercícios:

“61. Se f for contínua em [a, b] , mostre que  ∫∫ ≤
b

a

b

a

dxxfdxxf )()( . (p. 390)

Sugestão: - )(xf ≤  f(x) ≤  )(xf .”

Uma possível resolução é apresentada a seguir:

- )(xf ≤  f(x) ≤  )(xf  ⇒  ∫ ∫∫ ≤≤
b

a

b

a

b

a

dxxfdxxfdxxf )()()( ⇒ ∫∫ ≤
b

a

b

a

dxxfdxxf )()( .

Foram utilizadas as propriedades 3 e 7. Este é um exercício tipicamente

estrutural, pois envolve função  genérica f e  propriedade de função módulo são

necessárias para a sua resolução. Aqui trabalha-se com o objeto integral: uma

propriedade notável da integral é demonstrada.

Seguem dois exemplos de exercícios operacionais. Dos vários, destacamos

o 5 e o 17. O objetivo deles é a aplicação imediata do TFC.

“Use a parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo para achar a derivada

da função.

 5. g(x) = ∫ +
x

dtt
0

21 ”

Resolução: considerando que a função do integrando é contínua, podemos

usar o TFC: g´(x) = x21+ .
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Este exercício possui o aspecto operacional, pois trata-se de uma função

específica; é uma aplicação imediata do TFC.

“Use a parte 2 do Teorema Fundamental do Cálculo para calcular a integral,

ou explique porque ela não existe.

17. ∫
−

3

1

5dxx ” (p. 399)

Resolução: ∫
−

3

1

5dxx = 3
1

6

|
6 −
x

= 
6

)1(

6

3 66 −− = 
3

364

Este exercício é do tipo operacional, pois trabalha-se com uma função

específica. O TFC fornece o algoritmo para a sua resolução. Este tipo é abundante

no livro.

Portanto, neste capítulo, considerando a definição de integral como limite

de soma de Riemann, demonstrações com apelo geométrico e todos os exemplos

envolvendo cálculos, observa-se que a concepção operacional é predominante.

Não obstante, os teoremas fundamentais do cálculo são provados sem o auxílio

de apelo geométrico.

Embora Bardin preceitue que para a análise os documentos devem ser

escolhidos  de tal maneira que fundamente a interpretação,  devido à natureza

deste livro, que é muito abundante em exercícios operacionais e aplicações, esta

análise estende-se um pouco além da abordagem de integral e T.F.C.

Apenas para situar a questão, observamos que o autor, na secção que trata

da integral indefinida, comenta que a notação ∫ dxxf )(  é tradicionalmente usada

para um anti-derivada de f. Desse modo, ∫ = )()( xFdxxf  significa que

)()´( xfxF = . Assim, pode-se olhar a integral indefinida como representando toda

uma família de funções, tendo-se ∫ += CxFdxxf )()( .
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O autor continua o capítulo sobre integrais com a técnica de substituição

tanto para integral indefinida como para a definida. Encerra o capítulo definindo

logaritmo como uma  integral: ln x = ∫
x

dt
t1

1
, x > 0.

APLICAÇÕES

Neste livro, há um segundo capítulo denominado “Aplicações de

Integração”; nele são apresentadas aplicações da integral definida para calcular

área, volume, trabalho e valor médio de uma função. A seguir, faremos rápidos

comentários em relação ao cálculo de áreas de regiões entre duas curvas e ao

projeto de descoberta denominado “Funções Áreas”.

O objetivo é fazer o estudante ser capaz de dividir uma quantidade em

pequenas partes e somá-las, estimando como uma soma de Riemann e

reconhecer o limite como uma integral.

Segue abaixo um exemplo:

A região S ... é dividida em n faixas de larguras iguais e então aproximamos a i-

ésima faixa por um retângulo de base ∆ x  e altura f(xi
*) – g(x*

i). A soma de

Riemann é, portanto, uma aproximação que nós intuitivamente pensamos como a

área de S. Esta aproximação parece melhor quando n → ∞ . Portanto, nós

definimos a área de S como o valor limite da soma destes retângulos

aproximadores.

A = 
∞→n

lim xxgxf i

n

i
i ∆−∑

=

)]()([ *

1

*
.

Dessas considerações, o autor define a área de região entre duas curvas:

“A área A da região limitada pelas curvas y = f(x), y = g(x) e pelas retas x = a e x =

b, onde f e g são funções contínuas e f(x) ≥  g(x) para todo x em [a, b] é

A = ∫ −
b

a

dxxgxf )]()([ . “

Esta situação é ilustrada com o seguinte gráfico:
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figura 3.20 ( Stewart, p. 433) representação gráfica da área entre duas funções

O autor retoma a definição de área do capítulo anterior  para chegar na

fórmula de área acima; novamente é estabelecida a relação entre o limite da soma

de Riemann como a integral definida.

No terceiro capítulo, as técnicas de integração são abordadas: integração

por partes, integrais trigonométricas, integração de função racional,  métodos do

cálculo numérico (regra do ponto médio, regra do trapézio e regra de Simpson),

integração usando tabelas, sistemas algébricos computacionais e integrais

impróprias.

No quarto capítulo, mais aplicações da integral são abordadas:

comprimento de arco, área de uma superfície de revolução, aplicações à física e à

engenharia, aplicações à economia, à biologia e probabilidades.

A grande quantidade de exercícios nestes três últimos capítulos podem

favorer as fases de interiorização e condensação. Por exemplo: nas aplicações à

física da integral definida para a determinação do centro de massa pode ser
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mobilizada a concepção estrutural além da concepção operacional? A intervenção

da concepção operacional do conceito de integral definida se dá, neste caso,  na

resolução das integrais definidas ∫
b

a

dxxxf )(  e ∫
b

a

dxxf 2)]([  (página 559, aplicações à

engenharia e física: momento e centro de massa respectivamente) que ocorre na

 resolução de exercícios. Por sua vez, a concepção estrutural na dedução dessas

duas fórmulas se dá no reconhecimento do 
∞→n

lim   ∑
=

∆
n

i
ii xxfx

1

)(  como sendo a

integral ∫
b

a

dxxxf )(  e do 
∞→n

lim ∑
=

n

i
ixf

1

2)]([ como a integral ∫
b

a

dxxf 2)]([ .

PROJETOS

Ao final de algumas seções, o autor apresenta projetos que manipulando os

conhecimentos trabalhados anteriormente, objetivam antecipar resultados que

serão discutidos posteriormente ou encorajam a descoberta através do

reconhecimento de padrões. Por exemplo: na página seguinte, está o enunciado

de projeto descoberta, preparatório para o tema seguinte que é o Teorema

Fundamental do Cálculo.
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figura 3.21 (Stewart, p.390) enunciado de um projeto

figura 3.22 (Stewart, p. 391) enunciado de um projeto

Neste projeto, o Teorema Fundamental do Cálculo está sendo antecipado

por meio de três exercícios que pedem para que o leitor estudante derive uma

função que dá a área de uma região sob uma curva. No primeiro, não aparece o
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símbolo da integral; no segundo, ele aparece para descrever a função área, onde

figura a figura a integral que possui primitiva imediata; no terceiro, aparece, mas

de uma função que não possui primitiva que não admite uma expressão explícita

para a integral. O autor sugere que este exercício seja resolvido por meio de

computador com software gráfico ou calculadora gráfica. Esta solicitação é

denotada por um símbolo específico que o antecede. No quarto exercício, o

reconhecimento do padrão visto anteriormente é necessário para se conjecturar a

expressão algébrica da derivada da função área.

Este projeto está de acordo com o princípio II de Sfard, pois é uma

atividade processual de nível mais alto, que antecipando o teorema fundamental

do cálculo, pode facilitar a sua apreensão e a reificação do conceito de integral.

Resumindo, o autor define integral como limite de soma de Riemann. Antes,

porém, faz  uma longa introdução calculando a área da região delimitada por uma

parábola (y = x2) inserindo retângulos com a base superior dentro e fora da região,

calculando as áreas de cada retângulo e somando-as. Define essa área como o

limite da soma, quando o número de retângulos tende ao infinito. Também resolve

o problema da distância percorrida por um carro de maneira análoga ao cálculo de

áreas. Depois da definição de integral, mostra 4 exemplos em que o limite de

somas de Riemann é expresso como uma integral definida e calcula a área da

região delimitada por funções não positivas. Demonstra teoremas da integral

definida (propriedades) com apelo geométrico e os teoremas fundamentais do

cálculo sem apelo geométrico.

Seguem a este capítulo, três outros de aplicação da integral. Num deles,

trata do cálculo de áreas de regiões entre curvas, voumes, trabalho, ... No

seguinte, desenvolve as técnicas de integração para, no último, poder voltar com

mais aplicações de integral, como comprimento de arco, áreas de superfícies de

revolução, aplicações à física, engenharia, economia, biologia e estatística.

A interiorização e a condensação são amplamente privilegiadas no livro de

Stewart, por causa da enorme quantidade de exercícios manipulatórios.  Quase
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que não há os que privilegiem a reificação, porém os projetos de descoberta

sugeridos no final da sessão podem desempenhar esta função.
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3.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS LIVROS ANALISADOS

A própria definição de integral que aparece em ambos os livros já é um

exemplo que os caracteriza muito bem e ao mesmo tempo os diferencia. Spivak

diz que uma função limitada é integrável quando o supremo das somas inferiores

é igual ao ínfimo das somas superiores. È uma construção baseada em definições

e teoremas, intuitivamente apoiada em gráficos, precedendo a definição de

integral. Stewart define integral de uma função contínua como o limite de uma

soma de Riemann; apesar de que na soma de Riemann a partição do intervalo ser

arbitrária, ele utiliza apenas aquelas cujos subintervalos são iguais. No entanto,

faz um comentário sobre a vantagem de se utilizar partições com intervalos de

comprimentos diferentes em determinadas situações específicas. Após este

comentário, a definição de integral é refeita, como segue:

Se os comprimentos dos subintervalos forem nxxx ∆∆∆ ...,, ,21 , teremos de garantir

que todos esses comprimentos tendam a 0 no processo de limite. Isso acontece se

o maior comprimento, max ix∆ , tender a 0. Portanto, nesse caso a definição de

integral definida fica

∑∫
=∆

∆=
n

i
ii

x

b

a

xxfdxxf
1

*

max
)(lim)(

(Stewart, p.380)

Na definição anterior, o limite se fazia com o número de subintervalos “n”

tendendo ao infinito; agora, se faz com o “max x∆ ” tendendo a zero.

Quanto à arbitrariedade das escolhas dos pontos amostrais, há um

comentário que diz que qualquer que seja os pontos escolhidos, a definição

continua válida e o autor redefine para os casos em que os pontos amostrais são

os extremos direitos e esquerdos dos intervalos. No seu livro, apresenta quatro

exemplos de como achar a área da região sob o gráfico de uma função contínua e

em seguida define a área de tal região como sendo o limite da soma das áreas de

retângulos. Para tal, utiliza-se de gráficos, tabelas numéricas e cálculos algébricos

que precedem a definição de integral. Nesse ponto, há figuras que utilizam, como
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ponto amostral dos intervalos, ora o extremo direito, ora o esquerdo e também o

ponto médio. Isto está de acordo com que o autor diz em seu prefácio: os tópicos

são apresentados numerica, algebrica e graficamente. Apesar de aparentemente

distintas, as duas definições apresentadas nos  dois livros  são equivalentes, isto

é, uma definição implica a outra e vice-versa.  Lima (1993, p.137) apresenta  em

sua obra as duas definições e mostra a equivalência entre elas. Porém, a

definição dada pelo limite de somas de Riemann apresentada por Stewart, é “mais

operacional” do que a outra definição dada por somas inferiores e superiores

apresentada por Spivak, pois esta exige, além de cálculos numéricos e algébricos,

a articulação de noções nada simples como supremo e ínfimo. Em seguida, este

autor apresenta uma condição para integrabilidade, procurando amenizar as

dificuldades da definição com os conceitos de ínfimo e supremo.

Ambos os livros comentam as restrições feitas às funções integráveis:

Stewart diz que “embora a maioria das funções que encontramos sejam contínuas,

o limite [...] da soma de Riemann também existe se f tiver um número finito de

descontinuidades removíveis ou saltos [...]” (p.379) e Spivak diz que “temos visto

que f pode ser integrável mesmo não sendo contínua, e nos problemas são dados

exemplos de funções integráveis que são completamente patológicas” (p. 230)

Spivak comenta que ∫
b

a

f  é definida somente para a < b e define  ∫
a

a

f  = 0 e

∫ ∫−=
b

a

a

b

ff  se a > b. Por outro lado, Stewart em seu livro, por utilizar a  integral

como limite de soma de Riemann, observa que apesar  de que na definição tenha

sido assumido que a < b, ao se inverter a ordem de a e b, x∆  mudará de 
n

ab −

para 
n

ba −
 e daí a ∫∫ −=

b

a

a

b

dxxfdxxf )()( . Além disso, se a = b ,  0=∆x  e

conseqüentemente ∫
a

a

dxxf )(  = 0. Temos, então, um outro exemplo de que a

apresentação deste livro é provavelmente mais convincente e intuitiva do que o

outro  para o estudante inicial, por ser operacional.
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A quantidade de exercícios nos dois livros também é outro fator que os

difere: Stewart apresenta 155 exercícios relativos ao conceito de integral e ao

teorema fundamental do cálculo, enquanto no livro de Spivak, o número de

exercício é 52.

A natureza dos exercícios  é uma característica que  diferencia os livros

marcadamente: a quase totalidade dos exercícios em Stewart tem características

operacionais, isto é, necessitam somente de cálculos numéricos ou algébricos

para a sua resolução ou a aplicação de algum algoritmo. Por exemplo: em um

deles, pede que se calcule a ∫
2

0

)( dxxf  interpretando-a em termos de área das

regiões representadas pelo gráfico

figura 3.23 gráfico do exercício 29 da página 389

Vemos que a representação algébrica da função f não é dada; porém o seu

gráfico o é. Como o leitor até o momento não dispõe do teorema fundamental do

cálculo, ele terá que identificar o conceito de integral com o de área. Para isso,

será necessário que  calcule a área de um trapézio ou de um retângulo mais um

triângulo, retirando os dados do gráfico.

Em Spívak, exercícios com características estruturais permeiam todo o

capítulo. Por exemplo: em um deles, o autor solicita  que se prove que o produto

de funções integráveis é uma função integrável. A resolução deste exercício,

guiada pelo autor, exige mais do que a aplicação de uma fórmula ou de um

algoritmo; é necessário que várias definições e teoremas anteriormente vistos

sejam usados adequadamente, tecidos entre si, tendo como fim a tese. É mais do
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que um simples exercício, é um teorema a ser provado e está de acordo com o

princípío II de Sfard que afirma ser necessário um processo de  nível mais alto

para que a reificação seja atingida. Entretanto, o projeto ao final do primeiro

capítulo em Stewart é uma atividade processual de nível mais alto que antecipa o

teorema fundamental do Cálculo e pode facilitar a reificação do conceito de

integral.

Sfard postula que a abordagem operacional deve preceder a  estrutural na

apreensão do conhecimento matemático. Em Stewart, isto se dá quando o autor,

numa secção anterior à definição de integral, apresenta o cálculo aproximado de

área de uma região sob uma curva, define área dessa uma região e depois define

a integral. Já em Spívak, o sentido nem sempre é este. Por exemplo: primeiro ele

apresenta os teoremas fundamentais do Cálculo é depois discute o cálculo de

áreas com estes teoremas. No entanto, há situações em que aquela transição é

respeitada. Por exemplo: as definições e os teoremas que antecedem a definição

de integral dada no seu livro são guiados pelo gráfico de uma função que delimita

uma região que está área está  preenchida por retângulos.

figura 3.23 (Spivak, p. 215) Representação gráfica das somas inferiores e superiores

As somas inferiores e superiores são representadas graficamente por

somas das áreas de retângulos e a figura destaca que a soma superior e maior do

que a soma inferior, pois a área dos retângulos escuros e claros é maior do que a

área dos retângulos escuros. Parece que o livro de Stewart é “mais didático” e
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“mais amigável” enquanto que Spivak é mais formal e pode oferecer dificuldades

cognitivas para quem nunca antes teve um contato com o conceito de integral.

Resumindo, todas as observações feitas até agora, o capítulo que trata da

definição de integral em Stewart está de acordo com os princípios I e II

estabelecido por Sfard; o primeiro postula que a abordagem operacional deve

preceder a abordagem estrutural e o segundo que um processo de nível superior

deve ser feito para se atingir a reificação. Já o tratamento dado por Spivak a esse

conceito não está de acordo com o primeiro princípio I de Sfard, pois não trata a

concepção operacional antes da estrutural. Porém, propicia, talvez, condições

para a reificação ao apresentar exercícios de nível mais alto do que os

operacionais anteriormente realizados.

Em Spivak, dá-se ênfase aos exercícios com características estruturais,

enquanto que em Stewart dá-se muita ênfase àqueles com características

operacionais. Pois bem, se na leitura do primeiro livro o estudante não reificar o

conceito de integral, dificilmente poderá prosseguir o estudo de assuntos do

Cálculo Diferencial e Integral, enquanto que no segundo, pode  ocorrer o

fenômeno da pseudo-reificação, isto é, o leitor não ter reificado o conceito de

integral e, mesmo assim, trabalhar com ele instrumentalmente sem conexão com

os outros conceitos. Entretanto, numa pesquisa que analisa livros didáticos, a

detecção disso não é possível em termos absolutos; já numa intervenção no

ensino é mais provável que isso possa acontecer.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo dessa pesquisa, algumas perguntas foram feitas de modo a inseri-

la num problema maior, que é a alta repetência nos cursos de Cálculo. As

perguntas que tentamos responder fazem parte do conhecimento escolar em si

mesmo, caracterizando o estatuto deste conhecimento: “Como os livros de Cálculo

tratam o conceito de integral? Esse tratamento é operacional ou estrutural?” Para

responder a essas duas perguntas, dois livros foram escolhidos: um que está

sendo adotado em algumas universidades, com ênfase nos processos

algorítmicos e rico em ilustrações e aplicações e o outro apresentando a teoria

formalmente, que não é usualmente adotado, aparecendo nas bibliografias de

outros livros de cálculo “mais amigáveis”.

No livro de Spivak, a integral é definida por meio de uma construção

bastante refinada que usa definições e teoremas e é guiada pela noção de área.

O autor define que uma função é integrável quando o supremo das somas

inferiores é igual ao ínfimo das somas superiores. A partir dessa definição, um

critério de integrabilidade é demonstrado e algumas propriedades também o são

utilizando tal critério. Os teoremas fundamentais do Cálculo são demonstrados

com todo o rigor e algumas aplicações deles são dadas, c omo exemplo, o cálculo

de áreas. A transição entre as concepções é da estrutural para a operacional,

contrariando o princípio I de Sfard. Os exercícios com características estruturais

predominam, de modo que a concepção estrutural do conceito de integral é

predominante também.

No livro de Stewart, o autor define integral como limite de soma de

Riemann. Antes, porém, faz uma longa introdução calculando a área da região

delimitada pela parábola y = x2 inserindo retângulos “acima e abaixo” dela,

calculando a área de cada um e somando-as. Define área da região limitada pelo

gráfico de uma função contínua como o limite dessa soma, quando o número de

retângulos tende ao infinito. Também resolve o problema da distância percorrida

por um carro, tratando a questão como a do cálculo de área. Depois da definição

de integral, mostra 4 exemplos em que o limite de somas de Riemann é expresso
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como uma integral definida e calcula a área de região delimitada por funções não

positivas. Demonstra propriedades da integral definida com apelo geométrico e os

teoremas fundamentais do cálculo sem apelo geométrico. Seguem a este capítulo

três outros de aplicações com muitos exercícios que favorecem as fases de

interiorização e condensação.

Ambos os livros tecem comentários sobre as restrições da definição de

integral; em Spivak há exercícios de funções integráveis patológicas, enquanto

que em Stewart há apenas um comentário que diz que se o número de

descontinuidades do tipo removível for finito a função é integrável. O primeiro

exige na sua definição  que a função seja limitada enquanto o segundo que seja

contínua.

Foi também o nosso objetivo analisar se a abordagem do conceito de

integral feita nos livros pode facilitar a passagem da concepção operacional para a

estrutural. De acordo com o embasamento teórico, tal passagem se dá por meio

de três estágios: interiorização, condensação e reificação. As duas primeiras são

amplamente privilegiadas em Stewart, por causa da enorme quantidade de

exercícios manipulatórios.  Quase que não há exercícios que privilegiem a

reificação, porém os projetos de descoberta sugeridos no final das sessões podem

contribuir para a reficação do conceito de integral. Em Spivak, devido à

predominâcia de exercícios estruturais, a reificação pode ser bastante favorecida.

Vimos que o ensino da álgebra vai na contra-mão do seu desenvolvimento

histórico, isto é, da concepção estrutural para a operacional, e isso pode ser uma

possível razão do fracasso escolar do ensino de matemática (Sfard, 1994, p. 224).

Daí, nós conjeturamos, então: o mesmo não ocorrerá no ensino do Cálculo,

especificamente com a noção de integral? Em Spivak sim, mas em Stewart não.

Aparentemente, o Cálculo retratado no livro de Stewart pode indicar que o ensino

não vai na contra-mão do seu desenvolvimento histórico.

Como muitas pesquisas, esta deixa mais perguntas do que respostas. O

que ela mostrou é a presença das concepções operacional e estrutural nos livros

de Cálculo analisados. As abordagens de certos livros podem auxiliar a passagem

da concepção operacional para a concepção estrutural. Então como se explica tão
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alta repetência nesta disciplina?  O que acontece quando os estudantes interagem

com o livro? Será que é necessário uma obra apresentada por Stewart para que

haja a reificação? Será que um livro de matemática formal é tão difícil por causa

da abordagem estrutural? Muitas pesquisas em Educação Matemática são

necessárias para responder a estas perguntas, e essas são as sugestões que nós

deixamos. Ainda, será que a atuação do professor é mais importante do que o

livro? Será que os livros didáticos são tão decisivos ou, contrariamente, que a

prática do professor pode abordar o ensino promovendo a passagem do

operacional para o estrutural?
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ANEXO 1: DEFINIÇÕES DE INTEGRAL

A definição dada a seguir encontra-se em Ávila, 1985.

Definição da integral de Cauchy: seja f uma função definida num intervalo

[a, b] e seja P = { a = x0 < x1 < x2 < ... < xn = b } uma partição desse intervalo. Seja

∑
=

−− −=
n

i
iii xxxfS

1
11 ))((  uma soma associada à partição P. A integral de Cauchy de

f entre os extremos a e b é definida como o limite  dessas somas S quando o

máximo comprimento dos intervalos da partição da partição tende a zero. Observe

que a função esta calculada no extremo inferior de cada subintervalo.

A definição dada a seguir encontra-se em Ávila, 1985.

Definição de integral de Riemann: seja f uma função definida num intervalo

[a, b] e seja P = { a = x0 < x1 < x2 < ... < xn = b } uma partição desse intervalo.

Sejam nξξ ,...,1  pontos tais que iii xx ≤≤− ξ1 e formemos a “soma de Riemann”

))((...))((),( 1011 −−++−= nnn xxfxxfPfS ξξ . A integral de Riemann de f entre os

extremos a e b é definida como o limite das somas de Riemann quando o máxima

comprimento dos intervalos da partição tende a zero, independentemente da

maneira como os  iξ  são escolhidos. Em símbolos:

∫ →=
b

a
P PfSdxxf ),(lim)( 0 , sendo P  o máximo comprimento dos

subintervalos da partição.

A definição dada a seguir encontra-se em Lima, 1993.

Uma função limitada f: [a, b]→R diz-se integrável quando sua integral

inferior e sua integral superior são iguais. Esse valor comum chama-se integral de

Riemann de f e é indicado por ∫
b

a

dxxf )( . São equivalentes as duas últimas

definições.
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ANEXO 2: PREFÁCIO DO LIVRO CÁLCULO DE STEWART
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ANEXO 3: PREFÁCIO DO LIVRO CALCULUS DE SPIVAK
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ANEXO 4: PROJETOS APRESENTADOS NO LIVRO DE STEWART RELATIVOS

AO CONCEITO DE INTEGRAL

(p. 409)
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(p. 463)
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(p.511)
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(p.554)



89

p. 390
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