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Resumo
Reconhecer que o uso da tecnologia favorece a aprendizagem é o primeiro passo
para tornar válida esta pesquisa. Nesse sentido Vygotsky (1998, p. 88) argumentou que
[...] o efeito do uso de instrumentos sobre os homens é fundamental
não apenas porque os ajuda a se relacionarem mais eficazmente com
seu ambiente como também devido aos importantes efeitos que o uso
de instrumentos tem sobre as relações internas e funcionais no interior
do cérebro humano.

Aplicar novas tecnologias que abordem conteúdos de Matemática que
contribuam para aperfeiçoar a aprendizagem e despertar o contínuo interesse dos
discentes, me motivou, enquanto professor, a pesquisar e desenvolver este trabalho.
Neste sentido, “[...] a escola pode ser um espaço de inovação, de experimentação
saudável de novos caminhos e que não precisamos romper com tudo, mas implementar
mudanças e supervisioná-las com equilíbrio e maturidade” (MORAN, 2006 apud
MANDELLO, 2009, p. 14).
Temos o objetivo de apresentar o potencial de alguns OA para o ensino da
Matemática. Braga (2015, p. 12) aponta que “[...] os objetos de aprendizagem podem
ser vistos como componentes ou unidades, catalogados e disponibilizados em
repositórios na Internet. Assim, podem ser utilizados em diversos contextos de
aprendizagem, de acordo com o projeto instrucional”.

1
2

alberto.junior@anhanguera.com
carlos.e.santos@anhanguera.com

12
I Fórum de Ideias do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática
da Universidade Anhanguera de São Paulo
2019

I Fórum de Ideias do Programa de Pós-graduação em Educação
Matemática
Quadro 1: Objetos de aprendizagem e seus potenciais
Objetos de
Potenciais
Aprendizagem
Matemática
Financeira

História dos
números

Fractal

“[...] desencadear discussões relacionadas à Matemática Financeira, tais como os
conceitos de desconto, juros simples e juros compostos.” (SOUZA et al., 2019, p.
3)
“[...] despertar no aluno a curiosidade para realizar pesquisas sobre os aspectos
históricos que levaram a humanidade à criação dos diferentes conjuntos
numéricos, além de proporcionar reflexões acerca de bases diferentes da decimal,
em particular a base binária e suas aplicações na informática (ROLKOUSKI,
2019, p. 3)
“[...] espera-se despertar no aluno a curiosidade para realizar pesquisas sobre a
relação existente entre a Matemática e a Música” (SOUZA et al., 2019, p. 3).

Fonte: elaborado pelo autor
Apresentamos, no Quadro 1, três OA para o ensino da Matemática, do programa
"Matemática ao pé do ouvido3"; todos são recursos auditivos e possuem dois episódios.
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