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Infográficos e o ensino de Matemática: 
uma proposta de prática pedagógica 

para produção do conhecimento 
científico na cibercultura

Carloney Alves de Oliveira

Introdução

Vivemos em uma era de profundas transformações nos aspectos científi cos, 
culturais e sociais, e o ensino de Matemática, como parte integrante e indissoci-
ável desse todo, passa, por sua vez, por um processo signifi cativo de mudanças, 
auxiliando e refl etindo sobre utilização das tecnologias digitais da informação e 
comunicação (TDIC) que vem permitindo práticas culturais emergentes neste 
contexto e com elas novas aprendizagens.

Em tempo de conectividade, é possível constatar no cenário educacional, 
o crescente interesse de professores e alunos por essas tecnologias, e de modo 
particular, na produção de infográfi cos nas aulas de Matemática. Neste trabalho, 
selecionamos uma proposta de prática pedagógica utilizando os infográfi cos, que 
são textos visuais informativos produzidos com informações verbais e não verbais 
como imagens, sons, animações, vídeos, hiperlinks, entre outros, em uma mesma 
forma composicional.

O desafi o de fazer pesquisa em Educação Matemática e TDIC, e de modo 
particular, com os infográfi cos, nos remete a refl exões sobre as possibilidades e 
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potencialidades que esse binário possui para produzir signifi cados nos processos 
de ensino e de aprendizagem, dentro e fora da escola, para a reorganização do 
pensamento matemático relativo às mudanças curriculares, buscando encarar desa-
fi os, numa construção coletiva de conhecimento científi co. (CORTES et al., 2014)

Como objetivos deste estudo, buscamos analisar como se caracterizam os 
processos de ensino e de aprendizagem em Matemática com o apoio de infográ-
fi cos a partir de estratégias didáticas que se confi guram para a sistematização do 
conhecimento matemático; refl etir sobre as contribuições e as potencialidades 
dos infográfi cos nos processos de ensino e de aprendizagem em Matemática e 
identifi car o lugar ocupado pelas TDIC no cenário da aprendizagem Matemática 
a partir dos infográfi cos, como estratégia didática. 

A partir deste contexto, trabalhamos sobre os infográfi cos, suas caracterís-
ticas, possibilidades e elaboração numa turma com 38 alunos matriculados na 
disciplina de Saberes e Metodologias do Ensino da Matemática 1, no Curso de 
Pedagogia, do Centro de Educação (CEDU), da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL), nos turnos Vespertino e Noturno, apoiando nos princípios de um estu-
do exploratório de base qualitativa.

Nesse âmbito, os infográfi cos podem ser usados nas aulas de Matemática 
para explorar conceitos, suas potencialidades nos processos de ensino e de apren-
dizagem, articulando a teoria e a prática, de forma crítica e autônoma, na cons-
trução do conhecimento matemático de maneira signifi cativa, para que o que se 
estuda tenha mais signifi cado na vida cotidiana daquele que está aprendendo.

Através dos infográfi cos podem ser apresentadas estratégias didáticas,1 com 
o objetivo de compreender como os alunos elaboram conceitos matemáticos a 
partir da utilização desses ambientes nas aulas de Matemática, a fi m de que fa-
cilitem no cenário da aprendizagem matemática a compreensão dos alunos ao 
estudar e elaborar esses conceitos mediante tais conteúdos, criando materiais 
que possam favorecer estratégias pedagógicas de ensino e aprendizagem, como 
uma possibilidade de formação e superação das necessidades, das difi culdades de 
aprendizagem, bem como das carências e desafi os atuais da educação.

Nas seções que seguem, buscaremos descrever algumas concepções peda-
gógicas sobre os infográfi cos e o seu uso no contexto educacional. Em seguida 
analisaremos a experiência com os infográfi cos no ensino de Matemática e a 
relação com o desenvolvimento e a aprendizagem dos sujeitos, concluindo então 
com algumas considerações acerca da experiência relatada.

1  Formas de intervenção na sala de aula que contribuem para que o aluno mobilize seus esquemas opera-
tórios de pensamento e participe ativamente das experiências de aprendizagem, observando, lendo, es-
crevendo, experimentando, propondo hipóteses, solucionando problemas, comparando, classifi cando, 
ordenando, analisando e sintetizando. (HAYDT, 2006; MARTINS, 2009)
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Concepções pedagógicas sobre os infográfi cos e o seu uso 
no contexto educacional

No contexto da sociedade em que vivemos, com a utilização das TDIC é 
possível criar condições metodológicas e tecnológicas que favorecem a formação 
do professor. O desenvolvimento e a utilização das TDIC no cenário da apren-
dizagem matemática como processo educativo, bem como a produção de signi-
fi cados e conceitos matemáticos têm possibilitado uma criação dialógica pelas 
interações entre pensamentos, conceitos, imagens, mídias e ideias, nas quais o 
sujeito atua de forma consciente com os objetos do conhecimento, e de modo 
particular, com os infográfi cos.

De acordo com Costa e Tarouco (2010, p. 2), os infográfi cos são 

representações visuais de informação. Esses gráfi cos são usados 
onde a informação precisa ser explicada de forma mais dinâmi-
ca, como em mapas, jornalismo e manuais técnicos, educativos 
ou científi cos. Pode utilizar a combinação de fotografi a, desenho e 
texto. Um exemplo de infográfi co do tipo mais simples poderia ser 
uma linha de tempo onde, ao selecionar determinados períodos, 
apareceriam imagem e textos explicativos.

O potencial pedagógico dos infográfi cos permite e oferece aos seus usuá-
rios acesso à informação, possibilitando, de forma integrada, a veiculação de da-
dos, a fi m de atender às novas exigências para a construção do conhecimento sis-
tematizado, que instiguem à investigação e à curiosidade do sujeito em formação.

Com os infográfi cos no contexto educacional, professores e alunos preci-
sam ser muito fl exíveis e criativos na valorização da construção coletiva, da cria-
tividade, da aprendizagem através do visual gráfi co, para potencializar estratégias 
didáticas que estabeleçam relações que possam contribuir para a constituição 
de um conhecimento coletivo, levando o sujeito a atitudes de criação e autoria, 
acompanhando cognitivamente o processo de aprendizagem objetivado.

Segundo Sancho (apud CAIRO, 2008, p. 21, tradução nossa),2 a infografi a 
pode ser defi nida como

uma contribuição informativa, feita no jornal impresso, realizada 
com ícones e elementos tipográfi cos, que permite ou facilita a com-
preensão das ações ou temas da atualidade ou alguns dos seus aspec-
tos mais importantes e acompanha ou substitui o texto informativo. 

2   No original: “una aportación informativa, elaborada en el periódico escrito, realizada con elementos 
icónicos y tipográfi cos, que permite o facilita la comprensión de los acontecimientos, acciones o cosas 
de actualidad o algunos de sus aspectos más signifi cativos y acompaña o sustituye al texto informativo”.
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Os infográfi cos permitem ampliar o espaço de sala de aula, favorecendo a 
emergência de novas possibilidades, em que conhecimentos podem ser constru-
ídos, interesses, necessidades e desejos podem ser compartilhados, constituin-
do-se numa participação coletiva e de forma intuitiva, além da capacidade de 
aprender e do talento para socializar o aprendizado. 

Com a inserção das inovações tecnológicas no contexto escolar, a escola é 
desafi ada a observar, a repensar as práticas educativas, a sinalizar e construir no-
vos modos de se relacionar com tais recursos e contribuir para com a consolida-
ção de uma nova cultura de ensino e de aprendizagem, já que na sociedade atual 
a comunicação é cada vez mais audiovisual e interativa, e nela, a imagem, som e 
movimento se complementam na constituição da mensagem.

Conforme Paiva (2016, p. 44), os infográfi cos também podem ser defi ni-
dos como

textos visuais informativos produzidos com informações verbais 
e não verbais como imagens, sons, animações, vídeos, hiperlinks, 
entre outros, em uma mesma forma composicional. Eles são veicu-
lados em revistas e jornais impressos, além de estarem disponíveis 
em diferentes sites e portais da internet, com diferentes conteúdos 
temáticos, que vão desde eventos e notícias jornalísticas até assun-
tos enciclopédicos de história, geografi a e ciências da natureza.

Para que estes momentos de comunicação e expressão sejam concretizados, 
necessita-se de sujeitos ativos, criativos, críticos e autônomos. Pensar criticamen-
te e agir criativamente é dominar conhecimentos específi cos, além de proble-
matizar e facilitar o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias 
para se atuar na sociedade em rede, com o uso de diferentes mídias, linguagens e 
tecnologias, tais como

vídeo, TV digital, imagem, DVD, celular, Ipod, jogos, realidade 
virtual, que se associam para compor novas tecnologias. Nesse caso 
a tecnologia digital ao associar-se com as telecomunicações incor-
porou a internet com os recursos de navegação, envio e recebimen-
to de textos, imagens, sons e vídeos. (ALMEIDA, 2004, p. 36)

Estas tecnologias podem otimizar o trabalho de sala de aula e mobilizar 
a socialização de saberes e a construção de sentidos no processo de ensino e de 
aprendizagem, reforçando a rápida e efi ciente transmissão de informações, crian-
do condições para uma maior interação entre os sujeitos envolvidos num espaço 
fl uido e dinâmico que permite a ação, a participação, a livre problematização, 
bem como a liberdade de expressão.
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Seja qual for a abordagem para o uso dos infográfi cos no contexto educa-
cional, é preciso que o professor, ao realizar atividades educativas, elabore o seu 
planejamento a partir de estratégias didáticas e mecanismos de avaliação para 
atender aos objetivos e necessidades do grupo que sustentem um espaço que vai 
se desdobrando para uma diversidade de caminhos que não estabeleçam limites 
para a imaginação.

Baseado neste contexto, os infográfi cos vêm permitindo o surgimento de 
diferentes práticas inovadoras e colaborativas que favorecem o processo de en-
sino e de aprendizagem baseado em situações problemas, nas quais os sujeitos 
envolvidos podem se expressar, opinar, buscar e receber informações de interesse, 
colaborar e gerar conhecimento através das diversas experiências socializadas.

Na medida em que os infográfi cos são disponibilizados e utilizados no con-
texto educacional, os mesmos funcionam como interfaces que se unem através 
de diagonais e consolidam as adaptações, a interatividade, a hipertextualidade, a 
multimodalidade, a imagem e os símbolos. (Figura 1)

FIGURA 1 – Características básicas no uso dos infográfi cos

Fonte: Elaborada pelo autor.

Observa-se, na Figura 1, que tais elementos se complementam e interagem 
a fi m de possibilitar no contexto educacional competências que permitam a pes-
quisa, avaliação, refl exão e criticidade das informações disponíveis na rede, bem 
como o uso de recursos digitais, associando a tomada de decisões, o trabalho em 
equipe em prol de um objetivo comum por meio dos infográfi cos, articulando 
a teoria e a prática em sala de aula, ampliando as possibilidades de ensino e de 
aprendizagem.
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O acesso às informações proporcionado pelos infográfi cos pode oferecer ca-
minhos para essas novas propostas educacionais, a qual é mais adequadas aos novos 
tempos sociais, permitindo que as possibilidades para a autonomia na aprendizagem, 
oferecidas por estes mundos, facilitem o acesso de professores e alunos e concedam 
liberdade para escolher o tempo e o espaço que mais lhes convêm para navegar, e que 
as trocas de experiências sejam garantia de qualidade e reconhecimento social desses 
ambientes, gerando posturas e exploração das atividades por seu próprio interesse e 
iniciativa. (BOTTENTUIT JÚNIOR; LISBOA; COUTINHO, 2011)

Ao integrar nos contextos educativos, essa relação pode ser uma proposta 
enriquecedora e um processo contínuo de vivências incorporadas no cotidiano dos 
alunos e professores na busca da criação de sentidos, compreendendo as possibili-
dades de transformação da prática educativa a partir dos infográfi cos, e tais elemen-
tos com mais autonomia e capacidade de enfrentamento dos desafi os do processo 
de construção do saber, alterando hábitos, valores e modo de pensar e de aprender 
com diferentes recursos tecnológicos cada vez mais sofi sticados e integrados.

Todavia, para a autonomia do aprendiz, é cada vez mais urgente e ne-
cessário desencadear elementos que estabeleçam conexões com a diversidade de 
ritmos, disponibilidades, interesses e a multiplicidade de tarefas de cada usuário, 
pois segundo Almeida e Valente (2011, p. 36), as TDIC podem

[...] potencializar as práticas pedagógicas que favoreçam um currí-
culo voltado ao desenvolvimento da autonomia do aluno na busca 
e geração de informações signifi cativas para compreender o mundo 
e atuar em sua reconstrução, no desenvolvimento do pensamento 
crítico e auto-refl exivo do aluno, de modo que ele tenha capacidade 
de julgamento, auto-realização e possa atuar na defesa dos ideais de 
liberdade responsável, emancipação social e democracia.

Os infográfi cos podem proporcionar múltiplas formas de representar dife-
rentes situações na sala de aula, permitindo aos sujeitos envolvidos desenvolver 
estratégias e meios de compreensão para os assuntos propostos. Para que isso pos-
sa acontecer, o professor precisa compreender, identifi car e inserir as diferentes 
TDIC na sua prática, explorando o potencial pedagógico de cada uma delas, já 
que elas podem possibilitar novas formas de interação entre professor e alunos, 
cooperando e aprendendo juntos.

A inserção dos infográfi cos nas aulas de Matemática pressupõe pensar 
numa quebra de paradigmas e mudanças ocorridas no meio social e educacional, 
pois precisamos convidar professores e alunos a reformularem e ampliarem suas 
concepções de que é possível ensinar e aprender nestes ambientes, encorajando-
-os a identifi car os conteúdos necessários e os recursos que podem ser aplicados 
para a construção do conhecimento no processo formativo.
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Os infográfi cos e sua articulação da teoria e prática 
pedagógica no ensino de Matemática

Os infográfi cos têm despertado interesse crescente dos professores, alunos 
e pesquisadores, contribuindo para o estabelecimento de novos paradigmas e 
fornecendo, por conseguinte, oportunidades para o desenvolvimento de novas 
práticas pedagógicas, mediante estratégias didáticas que promovam o enriqueci-
mento de ideias no apoio ao processo de ensino e de aprendizagem, tornando-o 
mais interativo e atraente aos seus usuários. 

Partindo desta compreensão, o estudo foi desenvolvido durante o primeiro 
semestre do ano de 2017 nas seguintes etapas: 

1ª etapa: Os alunos foram organizados em pequenos grupos, para com-
preenderem do que se tratava um infográfi co, suas características, possibi-
lidades e uso educacional com numa literatura apresentada, e sobre o seu 
processo de elaboração, dinâmica e reconhecimento de recursos didáticos 
para a sua construção.
2ª etapa: Apresentação e análise dos recursos digitais para a elaboração 
dos infográfi cos, buscando fazer relação com o ensino de Matemática, seus 
objetivos e como poderiam ser utilizados em sala de aula.
3ª etapa: Cada grupo escolheu quais conteúdos matemáticos seriam tra-
balhados nos infográfi cos, a partir de pesquisa, discussões, diálogos, com-
partilhamentos destes conteúdos matemáticos relacionados desde a edu-
cação infantil até o ensino fundamental 1, discutidos ao longo da nossa 
disciplina Saberes e Metodologias do Ensino da Matemática 1 (SMEM 1) 
e seu envolvimento com o uso das TDIC que foram trabalhadas ao longo 
da mesma, apresentando quais conhecimentos, conceitos matemáticos fo-
ram construídos, mobilizados com a sua utilização e suas experiências de 
aprendizagem vivenciadas. 
4ª etapa: Ao fi nal do semestre, os grupos socializaram os seus infográfi cos 
e dialogaram sobre as possíveis os desafi os, as possibilidades de utilização 
nas aulas de Matemática, difi culdades, possíveis soluções.

Podemos afi rmar que, ao longo de cada etapa, o papel do professor é indis-
pensável, pois é a ele que cabe a tarefa de planejar, participar, instigar as discussões, 
acompanhar e analisar a construção do conhecimento através da participação in-
dividualizada e coletiva dos alunos nos espaços de interação disponibilizados no 
ambiente, tendo a capacidade de construir novos objetos de conhecimento, a vi-
sualização concreta de elementos abstratos, o compartilhamento de experiências 
e emoções de maneira informal e altamente personalizável.
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Com o infográfi co elaborado pelo professor sobre as etapas para uma reso-
lução de problemas nas aulas de Matemática (Figura 2), os alunos compreende-
ram que este recurso possibilita o desenvolvimento de atividades de ensino e de 
aprendizagem, nas quais os seus leitores busquem, analisem e avaliem as infor-
mações ali contidas, permitindo a compreensão dos conhecimentos, habilidades 
e atitudes necessárias para uma participação ativa e competente nesses espaços, 
sendo capazes de selecionar e aplicar o conteúdo proposto do modo mais ade-
quado para cada situação. 

FIGURA 2 – Infográfi co sobre as etapas da resolução de problema

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

A partir deste infográfi co proposto, abordar a resolução de problema como 
estratégia didática por meio deste recurso, é deixar de lado a ideia de que resolver 
um problema de Matemática nada mais é que compreender o que foi proposto 
e dar uma resposta aplicando procedimentos adequados para tal situação, pelo 
contrário, é estimular o aluno a investigar, questionar suas escolhas, realizar si-
mulações, comparar seus resultados com os de outros alunos e buscar validar seus 
procedimentos.

Para Polya (1978), o trabalho com resolução de problema requer que o 
aluno compreenda o problema, estabeleça um plano de ação, execute este plano 
e revise sua solução. De fato, para que estes passos sejam concretizados, é preciso 
questionar os alunos acerca do problema proposto, fazendo com que levantem 
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dados da situação-problema e que estes dados possam ajudá-los a fazer uma rela-
ção com o plano que será executado; e ao fi nal, realizar a validação da sua solução, 
pois o aluno deve se sentir desafi ado ou instigado pelo jogo do conhecimento.

Outro infográfi co elaborado (Figura 3) propôs o ensino das operações adi-
ção e subtração, seus termos e conceitos que poderão contribuir para o entendi-
mento do conteúdo proposto, como operacionar, algumas curiosidades e apre-
sentações de recursos didáticos, tais como o ábaco e o material dourado.

FIGURA 3 – Infográfi co sobre as operações adição e subtração

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

Os processos de ensino e de aprendizagem, por meio deste recurso, consti-
tuem desafi os colocados ao contexto educacional, pois não há como continuar-
mos com uma educação centrada no paradigma da transmissão e da reprodução, 
tendo em vista que a infografi a permite relacionar e avaliar informações dos dife-
rentes modos, verbais e imagéticos.

Num infográfi co, motivar o aluno, problematizar o contexto no qual está 
inserido, acompanhar, orientar, buscando estratégias para situações-problema, são 
objetivos fundamentais para um bom desenvolvimento e envolvimento do alu-
no nestes ambientes. Não se pode deixar o aluno participar de um mundo sem 
acompanhamento, gerando dúvidas e criando resistência de navegabilidade, pois 
esse ambiente precisa propiciar um processo cognitivo socialmente compartilhado 
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entre seus usuários, permitindo o trabalho colaborativo, com foco no grupo e não 
apenas no indivíduo.

Buscando compreender tal perspectiva,  foi elaborado um outroinfográfi co 
apresentando o conteúdo de frações (Figura 4), para que pudessem tomar como 
exemplo ao  sentirem a necessidade de repensar as práticas pedagógicas com tais 
recursos, resultando em descobertas e escolhas que privilegiem ações que contri-
buem para a formação do aluno e que possam compreender e problematizar suas 
atividades por meio destes dispositivos.

FIGURA 4 – Infográfi co sobre frações

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

Estes recursos provocam mudanças signifi cativas na prática pedagógica, 
possibilitando aos professores aprofundar, ampliar e refl etir o seu conhecimento 
relativo aos infográfi cos que atualmente podem contribuir no contexto educa-
cional, pois esta tarefa com fi nalidade educativa, segundo Bairral (2007, p. 32), 
pode

favorecer a refl exão crítica com aprofundamento teórico da/sobre 
a prática; estar situadas em contextos educativos diferentes e con-
cretos, com atenção à complexidade do processo de construção do 
conhecimento; animar e apoiar as estratégias pessoais dos professo-
res; desenvolver as capacidades de simular e analisar situações hi-
potéticas de ensino-aprendizagem; colocar o professor a contrastar 
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diferentes situações de aprendizagem e socializar posicionamentos 
criticamente; implicar o docente na tarefa simulando respostas 
como aluno e analisando-as criticamente; possibilitar um caminhar 
hipertextual na busca de informações profi ssionais variadas; favo-
recer a socialização, a interação e a construção colaborativa do co-
nhecimento profi ssional e; desenvolver projetos colaborativamente 
e investigar.

As práticas pedagógicas com o apoio dos infográfi cos para as diferentes 
áreas, e de modo particular, em Matemática, podem ser aplicadas para trabalhar 
assuntos de geometria, álgebra e aritmética, de tal forma que as estratégias esco-
lhidas pelo professor possam conduzir as atividades planejadas nestes ambientes 
de forma lúdica, dinâmica e criativa, deixando de lado, a prática mais frequente 
nas aulas de Matemática, em que o professor apresenta o conteúdo oralmen-
te, partindo de defi nições, exemplos, demonstrações de propriedades, seguidos 
de exercícios de aprendizagem, fi xação e aplicação, e pressupondo que o aluno 
aprende pela reprodução.

Os infográfi cos, no ensino de Matemática, vêm proporcionar aos professores 
e alunos um ambiente de criação e colaboração que permite reconhecer problemas, 
buscar e selecionar informações, tomar decisões e, portanto, desenvolver uma am-
pla capacidade para lidar com a atividade de Matemática. Colocar alunos e profes-
sores em um processo de ensino e de aprendizagem é valorizar aspectos de formular 
questões, perguntar-se sobre a existência de solução, estabelecer hipóteses e tirar 
conclusões, apresentar exemplos e contraexemplos, generalizar situações, abstrair 
regularidades, criar modelos, argumentar com fundamentação lógico-dedutiva.

Considerações fi nais

A introdução dos infográfi cos, no ensino de Matemática, representa possi-
bilidades e efi ciência de forma signifi cativa para alunos e professores, desde que 
sejam bem planejados e aproveitados, pois a construção do conhecimento envol-
ve a coragem de enfrentar novos desafi os e de vencer o medo de errar, em ritmo 
próprio, envolvendo a cooperação e a liberdade de expressão.

Consideramos válidas todas as etapas desenvolvidas, e os infográfi cos ela-
borados e integrados às inovações tecnológicas durante as aulas de Matemática, 
sendo que estes recursos, possibilitam, compreendendo melhor como, quando 
e por que as TDIC podem contribuir no aprendizado e no desenvolvimento 
profi ssional do professor que ensina Matemática, ampliando a sua utilização e 
apropriação, pedagogicamente fundamentado, em benefícios para a qualidade 
do ensino, da formação para o trabalho com estes ambientes e da compreensão 
crítica dos problemas de nosso tempo.
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Constatamos, a partir das observações ao longo do desenvolvimento da 
atividade proposta, que os alunos, ao participarem de cada encontro planejado, 
buscavam interagir com professor de forma que a utilização de cada interface 
apresentada ao grupo contribuísse para o processo de construção do conheci-
mento, com atividades e recursos dinâmicos que se encaixassem no espaço de 
integração do seu saber.

De fato, os alunos no curso intensifi caram o seu ritmo e modo de elabora-
ção do seu infográfi co para atender às exigências do professor, mediante o conhe-
cimento maduro de cada interface apresentada ao longo do curso, executando as 
tarefas exigidas e obtendo sucesso nos estudos. 

Os alunos buscaram aprender de forma cooperativa, sem as limitações de 
barreiras geográfi cas e de tempo, melhorando a qualidade da sua navegabilidade no 
ambiente e respeitando o pensamento dos colegas, visando enriquecer sua própria 
aprendizagem e desenvolver a autonomia para compartilhar seus objetivos, conte-
údos estudados, suas metas e soluções de problemas que surgiram durante o curso.

As difi culdades encontradas ao longo do curso permitiram constatar que 
na sociedade midiatizada em que se vive não podemos deixar de lado as refl exões 
quanto às limitações e aos desafi os a serem superados, para que possamos condu-
zir melhor o processo de ensino e de aprendizagem nas aulas de Matemática com 
o apoio dos infográfi cos, despertando o espírito investigativo e esforços colabora-
tivos para a identifi cação dos problemas e a resolução de problemas.

Da convivência durante meses com os sujeitos da pesquisa, constatamos o 
desejo para uma melhor prática na utilização dos infográfi cos no ensino de Ma-
temática, pelo fato de os alunos estarem à disposição para um acompanhamento 
sistemático e uma formação adequada, baseada no apoio, no diálogo e na colabora-
ção. Cumpre promover ações que possibilitem espaços para uma constante forma-
ção desses sujeitos, articulando a teoria e a prática numa dinâmica dialógica, poten-
cializando propostas pedagógicas em ambientes como este a partir da refl exão sobre 
a sua própria ação, reconstruindo a aprendizagem e o conhecimento matemático.

Um mergulho no universo desses sujeitos, a partir da utilização dos info-
gráfi cos no ensino de Matemática, evidencia o entendimento de que é urgente 
repensar as práticas pedagógicas nesses ambientes, buscando ajustá-las às necessi-
dades e aos objetivos de cada sujeito, selecionando interfaces e TDIC que sejam 
adequadas para determinados propósitos.

Enfi m, é possível sensibilizar e fazer com que professores que ensinam Ma-
temática acompanhem esse processo tão dinâmico, com uma linguagem acessível 
e que proporcione a interatividade de todos os envolvidos. Torna-se necessário, 
dentro do universo cibernético, imergir e desenvolver ambientes colaborativos e 
criativos em toda a rede, incorporando novas interfaces efi cazes que sejam cada 
vez mais transparentes aos seus usuários.
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