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Resumo da Oficina OF09: “MATEMÁTICA EM TODA PARTE: UM PROJETO DE 

POPULARIZAÇÃO DA MATEMÁTICA PELA TV” 
ANTONIO JOSÉ LOPES BIGODE (CEM – SESI/SP) 

 
A oficina Matemática em Toda Parte, tem como propósito problematizar e 
construir com os participantes, sequências didáticas a partir de problemas, 
situações e temas contemporâneos de natureza interdisciplinar de acordo com 
os princípios da Educação Matemática Realística (EMR), corrente da didática 
criada por Hans Freudenthal (1905-1990), matemático e educador alemão 
radicado na Holanda, que dá nome a um dos prêmios mais importantes 
prêmios da Educação Matemática - a “Medalha Freudenthal” -, dado a cada 2 
anos pela Comissão Internacional de Instrução Matemática (ICMI). 
 
Na perspectiva da EMR de Freudenthal, a matemática deve ser explorada de 

múltiplas perspectivas a partir de objetos, situações, relações e problemas do 

cotidiano. O foco principal desta maneira de ensinar e aprender é o processo 

de matematização, como atividade matemática por excelência, em que o 

desenvolvimento do pensamento matemático ocupa o centro do ensino, por 

meio da ação de pôr coisas em relação, problematizar, intuir, modelar, simular,  

conjecturra, generalizar, justificar e demonstrar, ações de pensamento que são 

os pilares e a essência do raciocínio matemático. Para isto defende que a 

realidade seja a fonte inicial e principal para envolver os estudantes com a 

Matemática, raciocinar e descobrir em vez de memorizar fatos matemáticos 

sem compreensão, compreensão em vez de mecanização, matematização da 

realidade em vez de apresentar uma realidade já matematizada. Um ensino 

com estas características deve partir de problemas autênticos e exige 

contextos ricos de significado, levando a articulação da Matemática com 

outros domínios do conhecimento. 

Os princípios da Educação Matemática Realística estão presentes no PISA que 

é o Programa Internacional para Avaliação de Estudantes, organizado pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Conteúdo a ser trabalhado na Oficina 

 Resolução de Problemas.  

 Matematização de situações e contextos realistas. 

 Usos da matemática nos meios de comunicação.  

 Matemática nas profissões. 

 Matemática e outras áreas do conhecimento: aplicações na arquitetura, no 

design, ciências da natureza, etc. 

 Fundamentos da Educação Matemática Realística. 

Usaremos flashes dos vídeos da série Matemática em Toda Parte, sobre 

temas interdisciplinares que contextualiza o saber matemático nas diversas 

atividades cotidianas, profissionais e científicas. A série da TV 

Escola/MEC/UNESCO, foi escrita e apresentada pelo professor ministrante. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_para_a_Coopera%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_Econ%C3%B3mico

