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Introdução






No final do século XX e no início do século XXI, estudos apontaram
para a importância do ciberespaço e da cibercultura.
O entretenimento digital, na sociedade atual, conquistou rapidamente
a atenção prioritária de crianças, jovens e adultos em formação.
Hoje, pesquisadores, professores e desenvolvedores de novas mídias,
interfaces e artefatos tecnológicos estudam, pesquisam e
desenvolvem, em equipes multidisciplinares, jogos digitais e
plataformas de educação on-line para serem utilizados em processos
didáticos.
Pesquisar no cotidiano é criar metodologias, utilizamos e hibridizamos
instrumentos de pesquisa, memórias e breves relatos de experiências
sobre os cursos de férias.

Sociedade do entretenimento e Educação


Pressuposto: vivemos em uma sociedade do entretenimento.



O termo entretenimento: sentido próprio no capitalismo, sobretudo a partir
do século XX, pois ele acaba por se vincular ao lazer e ao caráter mercantil
que possui na contemporaneidade.



Soma-se a essa constatação o fato de a sociedade contemporânea ser
mediada pelas TDIC, facilitando o acesso de alunos da “Geração Z” ao
entretenimento digital disponível continuamente na web.



Essa situação de acessibilidade ubíqua à Internet, também por meio de
dispositivos móveis, celulares, smartphones e ipads, impacta diretamente o
cotidiano escolar.

Sociedade do entretenimento e Educação
Dificuldade de conquistar a atenção dos alunos

usar, a favor de suas aulas, a acessibilidade ubíqua à Internet, também por meio de
dispositivos móveis.


Por vezes, os alunos estão em sala de aula, mas usando seus celulares para outros fins,
diferentes das atividades propostas para a aula.



O processo de conquista da atenção dos alunos, por meio de métodos alternativos, pode
incorporar o uso de celulares para atividades de pesquisa na internet.



Nesse contexto da sociedade do entretenimento mediada pelas TDIC, e do surgimento
de novos desafios para a educação contemporânea, foi elaborado o projeto
pedagógico experimental dos cursos de férias.

Imigrantes e nativos digitais: conhecendo algumas
gerações de pessoas e suas relações com as TDIC


Para compreender como os estudantes se relacionam com as TDIC, alguns
pesquisadores procuraram organizar seus estudos considerando as diferentes gerações
de pessoas e seus comportamentos.



Compreensão das características das mais recentes gerações de pessoas, seus
comportamentos e suas relações com as TDIC.


“Geração Y”



“Geração Z”





“Geração Alfa”

A melhor forma de interação com o público jovem, é a relação digital no cotidiano,
quando buscamos comunicar algum tipo de informação ou na construção de
conhecimentos durante a realização de processos didáticos.

Processos didáticos durante os cursos de férias: Metodologias
alternativas em prática



Estudo sobre metodologias de ensino:
os alunos aprendem com a prática, por meio de experiências e projetos
pedagógicos que proporcionem aprendizagens significativas.



O pedagogo e filósofo norte-americano John Dewey foi um dos pioneiros
na busca por uma pedagogia ativa. Segundo Aranha (2006, p. 261),
Dewey fez severas críticas à educação tradicional, sobretudo à
predominância do intelectualismo e da memorização:
(...) “O fim da educação não é formar a criança de acordo com modelos, nem
orientá-la para uma ação futura, mas dar condições para que resolva por si própria
os problemas.”

Processos didáticos durante os cursos de férias: Metodologias
alternativas em prática
As metodologias alternativas e ativas articuladas em sala de aula:



Permitem aos alunos a oportunidade de solucionar problemas;
A curiosidade de cada aluno é despertada;



essas metodologias, quando bem utilizadas, favorecem a transformação
da sala de aula em um espaço interativo



Torna-se possível agregar, sobre os conteúdos curriculares, elementos
novos trazidos pelos alunos, resultantes de suas leituras e vivências,
facilitando-lhes aprendizagem significativa e a troca de conhecimentos.

Breve relato sobre a experiência dos cursos de férias



a)
b)
c)
d)
e)

A iniciativa de realizar os cursos de férias surgiu da percepção de que reuníamos as
condições e recursos necessários para planejar e realizar essa experiência pedagógica.
Os cinquenta cursos de férias foram organizados em cinco áreas de interesse:
“Arte e Criação”, englobando técnicas como desenho, mangá, anime, animação,
pintura digital, game design e robótica;
“Arte e Educação”, constituída de oficinas de contação de histórias, jogos didáticos e
histórias em quadrinhos;
“Educação”, na qual foram oferecidos, entre outros cursos, Desenvolvimento Infantil,
Psicomotricidade, práticas educativas para inclusão, cineclube e educação;
“Gestão”, abrangendo os cursos de Gestão de Conflitos e Gerenciamento de Projetos,
por exemplo;
“Corpo e Movimento”, com cursos voltados para as áreas de dança e expressão
corporal.

Breve relato sobre a experiência dos cursos de férias

A ideia inicial do projeto:


aproximar o público jovem da IES, familiarizando-o com as atividades acadêmicas e os
cursos disponíveis na Graduação e na Extensão, não somente oferecidos nos períodos
de férias, mas também durante todo o ano letivo.



Durante o período de férias, os estudantes geralmente estão envolvidos em práticas de
lazer.



Nos planejamentos dos cursos agregamos a linguagem do entretenimento aos temas,
conteúdos e práticas de ensino.



A divulgação dos cursos nas redes sociais contou com elementos visuais relacionados
às áreas de interesse do público, como personagens típicos de mangá, animes, games,
quadrinhos e ilustrações.

Considerações finais


Os professores precisam ter o interesse em inverter a sala de aula,
rompendo com os processos de ensino tradicionais,



Os alunos não devem ser apenas receptores passivos do conhecimento
transmitido pelos professores.



E desejável que os professores sejam habilitados, em seus cursos de
formação inicial e/ou continuada, nessas práticas inovadoras de
aprendizagem e ensino.



Para que essas metodologias sejam difundidas, cada vez mais é necessário
tomar decisões de gestão de ensino que priorizem as práticas inovadoras e
a criação de espaços de estudos.

Considerações finais



Docentes e discentes precisam aorender sobre as tecnologias necessárias
para a aplicação do novo método.



Apesar de possuírem um conhecimento básico, este se mostra
insuficiente quando utilizado em ambiente educacional.



Constatamos que para ocorrer verdadeiramente aprendizagem
significativa por meio das TDIC a construção do conhecimento precisa
acontecer de maneira ativa, envolvendo alunos e professores.



As metodologias alternativas facilitam esse envolvimento, mesmo quando
os alunos são de gerações distintas, imigrantes ou nativos digitais.
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