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    RESUMO  

    ESTE TRABALHO TEM POR OBJETIVO APRESENTAR, POR MEIO DE UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA, PROJETOS DE EXTENSÃO DESENVOLVIDOS DE FORMA ARTICULADA ENTRE SI
EM UMA UNIVERSIDADE LOCALIZADA NO NORTE DO ESTADO DO PARANÁ, COM O INTUITO DE
PROPICIAR UMA SUPLEMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS BÁSICOS DA MATEMÁTICA E
PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES UMA OPORTUNIDADE DE ADAPTAÇÃO AO ENSINO
HÍBRIDO, A PARTIR DO QUAL AS DISCIPLINAS REGULARES, OFERTADAS PELA
UNIVERSIDADE, SÃO ORGANIZADAS. DIANTE DISSO, SERÃO TRATADAS AS
POTENCIALIDADES DESSES PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA, POR
PARTE DE ESTUDANTES, VISANDO A UM MELHOR DESEMPENHO NAS DISCIPLINAS DE
GRADUAÇÃO RELACIONADAS À MATEMÁTICA.   
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INTRODUÇÃO

Acompanhando o desempenho dos estudantes, inicialmente, dos cursos de graduação

nas áreas das Engenharias e da Matemática e, posteriormente, em outras áreas

associadas, principalmente em relação aos ingressantes, percebeu-se a presença de

lacunas de aprendizagem relativas a conceitos básicos de Matemática. Nesse contexto,

com o intuito de auxiliá-los na superação de suas dificuldades, foi estruturado o projeto

Estudos Continuados em Matemática, organizado a partir de momentos presenciais nos

quais os alunos pudessem retomar conhecimentos básicos da Matemática, sanando as

possíveis dúvidas que poderiam ser manifestadas. Visando à complementação desse

projeto, foi desenvolvido um segundo projeto associado, intitulado #EstudanteEmFoco,

objetivando, também, atender às lacunas de aprendizagem dos estudantes em

Matemática Básica, porém, por meio da realização de atividades em um ambiente virtual

de aprendizagem.

Na implantação desses projetos, desenvolvidos de forma simultânea e integrada, o

objetivo inicial foi o de favorecer o estudo de conhecimentos básicos da Matemática,

porém, após reflexões a respeito da estrutura adotada para ambos os projetos, e

considerando a ligação estabelecida entre eles, percebeu-se a possibilidade de empregá-

los, principalmente nos primeiros semestres dos cursos atendidos, como uma

oportunidade para os estudantes adaptarem-se ao ensino híbrido, por ser o sistema

adotado pela universidade para todos os cursos de graduação ofertados, possibilitando

um maior desenvolvimento, de modo paralelo às disciplinas regulares, da autonomia

necessária à permanência no curso e contribuindo com o desempenho nas disciplinas

curriculares.

Assim, diante desse tema, na primeira parte desse relato, discutiremos a respeito do

ensino híbrido, evidenciando suas caraterísticas e sua adoção pela universidade na qual

está situada essa proposta. Na sequência, apresenta-se a estrutura dos dois projetos e

sua relação com o processo de adaptação do estudante ao ensino híbrido.

 

O ENSINO HÍBRIDO APLICADO A CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA

De acordo com Christensen et al. (2013), o ensino híbrido é aquele que ocorre de forma

on-line e por meio de outras modalidades, permitindo que os estudantes aprendam on-
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line, ao mesmo tempo em que se beneficiam da supervisão física e, em muitos casos,

da instrução presencial, sendo essa umas das tendências para a Educação na

atualidade.

O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do

ensino on-line, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do estudo, e

pelo menos em parte em uma localidade física supervisionada, fora de sua residência (CHRISTENSEN et al., p. 7,

2013).

Trata-se de uma nova perspectiva dentro da educação formal, que possibilita que o

discente tenha contato com instrumentos on-line sobre os quais ele tem determinado

domínio, visto que é o próprio aluno que, de certa forma, definirá quando, onde e como

se dará a maior parte do desenvolvimento dessa interação.

 Além disso, independentemente das dificuldades possíveis nesse contexto, é notório

que se trata de uma realidade que precisa ser considerada e validada no âmbito

educacional, considerando que o ensino híbrido, ou blended learning, é uma realidade

que permeia o século XXI: trata-se da possibilidade de conjugar o ensino presencial com

o ensino on-line, isto é, de viabilizar o desenvolvimento da Educação com a tecnologia,

elemento este que faz parte da vida dos estudantes na contemporaneidade.

O ensino híbrido envolve a utilização das tecnologias, mas com um objetivo próprio, que

é o foco na personalização e na transformação das ações de ensino e de aprendizagem,

que precisam acontecer, a partir dessa visão, por meio da integração das tecnologias

digitais ao currículo escolar.

Essa aproximação torna-se possível quando as práticas educacionais passam a integrar

o ambiente on-line e o contexto presencial, de forma a agregar ao cenário de ensino e

de aprendizagem formas diferenciadas de articulação do saber, aproveitando o que já se

tem, conjugando e desenvolvendo novas formas de apropriação de todas as

possibilidades dentro dos contextos de ensino e de aprendizagem.

Para Sunaga e Carvalho (2015, p. 115), no ensino híbrido a tecnologia vem para ajudar

na personalização da aprendizagem, visando superar o trabalho que é realizado nas

escolas que usam metodologias tradicionais: “com aulas híbridas é possível que os

estudantes aprendam no seu tempo”.

Graham (2006) lista alguns pontos fortes que a mediação por meio das tecnologias (no

caso os computadores) propiciam, sendo a flexibilidade e a participação, algumas

dessas condições, uma vez que as restrições de tempo e de lugar são removidas. Outro
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ponto forte é a possibilidade de “reflexões mais profundas e ponderadas” (Graham,

2006, p. 18), o que acaba levando o aluno a se perceber em contextos consistentes de

interação e de crescimento intelectual.

Dessa forma, o ensino hibrido se firma como uma possibilidade totalmente viável, visto

que abre o leque de opções, tanto para docentes como para discentes, dentro dos

processos de ensino e de aprendizagem.

Baseada no ensino híbrido, a universidade na qual os projetos são desenvolvidos, e a

partir da qual se situa esse relato, adota uma metodologia com base no modelo da sala

de aula invertida, ou flippedclassroom, em que o aluno precisa realizar atividades pré-

determinadas, em um ambiente virtual de aprendizagem específico, antes de frequentar

os momentos presenciais (VALENTE, 2014), os quais envolvem teleaulas e aulas-

atividade, isto é, momentos de aula ao vivo, ministradas pelo docente responsável pela

disciplina, além de momentos de atividade a serem desenvolvidas pelos estudantes sob

a orientação de um tutor presencial e com a mediação realizada pelos tutores a

distância e o professor responsável.

Nessas condições, como a universidade adota uma metodologia diretamente

relacionada ao ensino híbrido, faz-se necessário que o estudante esteja familiarizado

com essa estrutura e consiga realizar seus estudos de modo adequado, segundo esse

modelo. E é nesse contexto que foram propostos e implementados os projetos Estudos

Continuados em Matemática e #EstudanteEmFoco.

 

OBJETIVOS

Apresentar relato de experiência sobre o desenvolvimento dos projetos de extensão

intitulados Estudos Continuados em Matemática e #EstudanteEmFoco, discutindo a

respeito das potencialidades de ambos os projetos, desenvolvidos de forma articulada

entre si, para o desenvolvimento das competências e das habilidades fundamentais para

um estudante que está cursando uma graduação estruturada segundo o ensino híbrido.

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho é de natureza qualitativa, do tipo descritiva e exploratória, cujo objetivo
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principal consiste na interpretação do objeto analisado que, nesse caso, corresponde

aos projetos Estudos Continuados em Matemática e #EstudanteEmFoco, com a

intenção metodológica de proporcionar maior familiaridade entre os elementos que

compõem a situação (SILVA; MENEZES, 2005).

A descrição dos fenômenos estudados está relacionada de acordo com a variação de

tempo e espaço, por meio da utilização de características descritivas (MARCONI;

LAKATOS, 1991). Dessa forma, ao descrever as características dos projetos Estudos

Continuados em Matemática e #EstudanteEmFoco, a parte descritiva está relacionada à

exemplificação dos procedimentos realizados, aos instrumentos utilizados e ao modo

pelo qual esse estudo se desenvolveu.

Por fim, para fundamentar o relato e aprofundar a investigação, foram utilizados

procedimentos característicos de estudo de caso com o objetivo de compreender as

situações que possam ser generalizadas, priorizando o levantamento e a organização

dos dados, preservando o objeto estudado.

 

DISCUSSÃO E ANÁLISE

Os projetos de extensão Estudos Continuados em Matemática e #EstudanteEmFoco

são propostos pela universidade, gratuitamente, principalmente aos estudantes dos

cursos que contemplam disciplinas, em suas respectivas matrizes curriculares, que

abordam e/ou exigem como conhecimentos prévios, conteúdos básicos de Matemática,

envolvendo desde os semestres iniciais até os finais de cada curso.

Inicialmente, esses projetos foram elaborados com o intuito de serem uma

suplementação em relação aos conteúdos básicos da Matemática, os quais são

essenciais para a formação dos profissionais e serão exigidos em diversos momentos

dos cursos de graduação participantes. Porém, principalmente em relação aos primeiros

semestres de cada curso e aos estudantes ingressantes, esses projetos também

puderam ser entendidos como uma oportunidade de adaptação dos alunos à

metodologia adotada pela universidade nas disciplinas regulares dos cursos de

graduação ofertados, construída com base no ensino híbrido.

Considerando que parte dos estudantes ingressantes provém de um ensino

predominantemente tradicional, ambos os projetos se configuram como uma

oportunidade de familiarização com o ensino híbrido e também de adaptação a um novo
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modelo acadêmico.

Assim, esses projetos foram organizados de modo que os alunos pudessem,

paralelamente às atividades das disciplinas regulares cursadas, ter a oportunidade de

iniciar o desenvolvimento de uma rotina de estudos coincidente com a proposta da

universidade, de forma coerente com as características do ensino híbrido.

O primeiro projeto elaborado e implementado na universidade foi o Estudos Continuados

em Matemática, em 2017, estruturado a partir de momentos de teleaulas e atividades,

isto é, nesse projeto são ministradas aulas ao vivo, semanais, com o objetivo de

destacar, em cada aula, os principais conteúdos de Matemática estudados na Educação

Básica e que também são importantes para os cursos de graduação envolvidos, além de

momentos nos quais os alunos desenvolvem atividades presenciais, em pequenos

grupos, com a resolução de problemas sob orientação dos tutores presenciais e com a

mediação via tutores a distância e professores. Desse modo, o foco desse projeto é o

desenvolvimento de atividades presenciais associadas aos conteúdos básicos de

Matemática.

Visando à complementação desse projeto, foi proposto o #EstudanteEmFoco, cujo

objetivo é idêntico ao do projeto anterior, porém, a sua estrutura envolve a participação

em desafios semanais, realizados a partir de um ambiente virtual de aprendizagem.

Esses desafios abordam os conteúdos ministrados nas aulas ao vivo dos Estudos

Continuados em Matemática, as quais também são disponibilizadas no ambiente virtual

do projeto #EstudanteEmFoco, para que os estudantes tenham acesso a elas a

qualquer momento durante a execução do projeto. Além das aulas ao vivo, no ambiente

do projeto também são disponibilizados vídeos de até 10 minutos cada, contemplando

os principais procedimentos associados a cada um dos conteúdos abordados na

semana, como por exemplo, os métodos de resolução de equações polinomiais, as

estruturas das operações envolvendo frações, entre outros temas.

Na Figura 1, podemos observar um esquema de como as atividades são desenvolvidas,

semanalmente, pelos estudantes, considerando a articulação entre os dois projetos

descritos.

Figura 1 – Atividades semanais desenvolvidas pelos estudantes
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Fonte: os autores.

Conforme evidenciado na Figura 1, a integração entre os dois projetos apresentados

propicia ao estudante a realização de diferentes tipos de atividades, visando à

superação das dificuldades a respeito dos principais conceitos básicos de Matemática.

Porém, além dessa importância, podemos observar que essa proposta envolve,

basicamente, três momentos:

No primeiro momento, o estudante pode conferir, em seu ambiente virtual de

aprendizagem, os principais temas que serão abordados no momento presencial,

bem como ter um conhecimento prévio a respeito do desafio semanal. Nesse

momento, o estudante tem a oportunidade, também, de recordar quais são os

conhecimentos que ele já possui a respeito do tema.

No segundo momento, o estudante participa ativamente das atividades

presenciais, seja por meio de interação durante a aula, em momentos de

perguntas ou nas atividades propostas, além da participação durante a aula-

atividade, podendo sanar as dúvidas apresentadas.

No terceiro momento, o estudante pode aplicar todo o conhecimento estudado

nos dois momentos anteriores para participar do desafio semanal, encaminhando

sua resolução para as questões propostas.

Note que o primeiro e o terceiro momento estão relacionados entre si, pois o estudante

pode, inicialmente, conhecer quais são as questões que ele precisa resolver para

cumprir o desafio semanal, de modo que, ao final, após os estudos realizados sob a

orientação dos professores e tutores, possa resolver as questões com base nos

conceitos estudados.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pautados nos pressupostos do ensino híbrido, conforme apresentado, inferimos que as
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atividades desenvolvidas nos projetos Estudos Continuados em Matemática e

#EstudanteEmFoco propiciam ao estudante uma familiarização com o ensino híbrido e,

mais especificamente, com a sala de aula invertida. Os projetos em conjunto

proporcionam ao estudante a realização de atividades pré-determinadas em momento

anterior ao da aula ao vivo. Nos momentos de aula presencial, o estudante tem a

oportunidade de interagir com o professor, quando surgirem dúvidas, ou nas atividades.

Ao final, o estudante deve aplicar o conhecimento dos dois momentos anteriores para

solucionar os desafios propostos. As atividades, assim dispostas, favorecem o

desenvolvimento da autonomia do estudante em seus estudos, visto que ele deve se

organizar em momentos oportunos para realizar as atividades anteriores e posteriores à

aula.

Essa autonomia desenvolvida pelos projetos favorecerá o estudante em suas disciplinas

do curso, sejam elas avançadas ou iniciais, visto que o estudante já estará familiarizado

com as atividades, segundo o modelo híbrido de sala de aula invertida.

Além de desenvolver a autonomia de estudos, o estudante tem a oportunidade de

ressignificar os conteúdos de Matemática abordados nos projetos. O ensino híbrido

permite que o estudante faça uma articulação do saber já existente com o novo saber.

Tal articulação é realizada nos momentos em que ele faz as atividades em casa, nos

quais os conhecimentos prévios, muitas vezes, são requeridos e, no momento

presencial, em que ele pode articular esses conhecimentos prévios com novas

situações. Essa articulação entre os conhecimentos permite que o estudante preencha

algumas lacunas de aprendizagem ou supere obstáculos que o impediam de aprender

determinado conteúdo.
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