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OPINIÃO

Como ensinar uma 
geração hiperconectada

No mesmo ano em que 

a Sociedade Americana 

de Dialetos identifi cava 

“app” como a palavra 

mais usada em 2010, 

nasciam as crianças 

da Geração Alpha, 

primeiras nascidas 

inteiramente no século 

XXI

Hiperconectividade é a 
palavra que defi ne esse 
grupo, estimulado a 

interatividade e acostumado a 
presença de telas desde o pri-
meiro dia de vida, chegando ao 
mundo com uma grande quan-
tidade de estímulos e tendem a 
se tornar independentes, adap-
táveis, livres e questionadores. 
Com isso, surge também um 
questionamento importante: 
como ensinar uma geração 
inteiramente hiperconectada? 

A resposta não é simples e 
nem exata, como tudo o que diz 
respeito a essa geração. Talvez 
para essas crianças, o método 
tradicional no ensino não tenha 
tanto sucesso, podendo contri-
buir para o desinteresse de um 
grupo que não está “programa-
do” para passar horas olhando 
para uma lousa e ouvindo 
palestras sobre um mesmo 
assunto. Um estudo de 2018 
da editora Pearson indicou que 
os alunos das gerações mais 
conectadas já evitavam livros 
e apontavam vídeos como a sua 
forma favorita de aprendizado. 
Dessa forma, a tecnologia pode 
ser o “pulo do gato” na hora de 
ensinar os Alphas. 

Ensinar uma criança da 
Geração Alpha signifi ca utili-
zar métodos mais dinâmicos, 
modernos, personalizados e 
principalmente, interativos. 
Os Alphas funcionam com 
estímulos sensoriais a todo 
o momento, e eles aprendem 
com isso, seja por meio de 
animações, aplicativos ou jogos 
interativos. O importante é que 
eles interajam com o que estão 
aprendendo. 

Além disso, os recursos di-
gitais despertam interesse e 
prendem muito mais a atenção, 
além de se aproximar da reali-
dade da criança que aprende, 
tornando-a muito mais enga-

jada. Mas, afi nal, como trazer, 
na prática, a tecnologia para o 
aprendizado da criança? Hoje 
em dia, existem várias formas: 
realidade aumentada, jogos, 
livros digitais, vídeos, anima-
ções e até aplicativos reunindo 
todos esses conteúdos ao mes-
mo tempo são apenas algumas 
das ferramentas que podem 
ser usadas no processo ensino-
-aprendizagem, tanto em casa 
quanto na escola. 

Em algumas escolas nos 
EUA, os professores utilizam 
lembretes no Instagram para 
lembrar os alunos de suas ta-
refas. Alguns distritos já usam 
até uma plataforma específi ca 
para isso: o Google Classroom, 
que funciona como uma espé-
cie de agenda escolar digital, 
e permite que pais e alunos 
monitorem suas notas e tarefas 
futuras. 

É claro que nem sempre é 
possível ensinar com tecno-
logia, ainda mais em um país 
como o Brasil em que nos 
falta estrutura e estímulo para 
isso. Ainda assim, é possível 
inserir pequenas iniciativas 
na rotina da criança e tornar 
o aprendizado misto, já que 
não é possível, e nem saudável 
que este se torne totalmente 
tecnológico. 

Um bom exemplo é começar 
a inserir tecnologia em aulas 
específicas, como as aulas 
de inglês, por exemplo. Por 
que não ensinar uma segunda 
língua de forma totalmente 
natural e interativa. Já exis-
tem aplicativos e plataformas 
que podem ensinar uma outra 
língua desde muito cedo, sem 
que os pais precisem expor 
seus fi lhos a ambientes que não 
são 100% seguros na internet, 
como o Youtube, por exemplo. 

É importante lembrar que a 
geração alpha que está apren-
dendo hoje será a que estará no 
mercado de trabalho amanhã. 
Unir aprendizado e tecnologia 
pode gerar profi ssionais mais 
preparados para um mercado 
de trabalho também em trans-
formação. 

(*) - Criador dos personagens da 
Turma do Tori e do parque temático 
futurista Jota City, fundou a 360e1, 

localizada em Belo Horizonte criadora 
do Kidsa. É administrador e pós-

graduado em marketing pela FGV.

João Chequer (*)
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News@TI
Segurança no trânsito será tema de webinar 

@O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking dos países com maiores 
ocorrências de acidentes de trânsito. De acordo com levantamento 

do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), 47 mil pessoas 
morrem e 400 mil fi cam feridas anualmente no país, em decorrência de 
acidentes em estradas e rodovias. Com o objetivo de trazer conscientiza-
ção sobre temas relevantes na sociedade e estimular o desenvolvimento 
de ideias inovadoras, a Sodexo Benefícios e Incentivos, referência em 
serviços que levam mais qualidade de vida às pessoas e organizações, 
realiza no dia 22 de maio, a partir das 12h15, o 15° Conexões Innov’hub 
(https://www.sodexobenefi cios.com.br/sodexo-club/).

Qulture.Rocks promove conferência gratuita
@Para empoderar e fortalecer a área de Recursos Humanos, a Qulture.

Rocks, startup de tecnologia para a gestão de desempenho, promove 
amanhã, de 21 a 23 de maio, a segunda edição do movimento HR.Rocks!, 
conferência virtual, realizada de maneira 100% remota e gratuita, que 
reunirá palestras, entrevistas, conteúdos e debates com os principais 
executivos e gurus da área de RH. Até o momento, já são mais de 20 
mil inscritos no evento, de vários cantos do País, sendo (72,20%) da 
região sudeste, (16,24%) sul, (3,79%) centro-oeste, (7,09%) nordeste 
e (0,87%) norte. Direcionadas a executivos, gerentes e analistas de RH, 
consultores e advisors, fundadores de startups e executivos de SBMs, 
ao todo a conferência soma mais de 8 horas de conteúdo e o objetivo 
é facilitar o networking entre esses profi ssionais, além de capacitá-los 
com apresentação de cases envolvendo áreas de Cultura, Metas, Carreira 
e Liderança de grandes empresas no mercado (http://qulture.rocks).

Empresa aposta em home offi ce e aumenta em 
30% produtividade da equipe
@Já parou para pensar no tempo em que você perde se deslocando 

de casa para o trabalho? De acordo com uma pesquisa do Ser-
viço de Proteção ao Crédito (SPC) para o Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), o brasileiro perde, em média, duas horas 
e vinte minutos todos os dias no trânsito. No ano, são quase 40 dias 
gastos com deslocamento. O dado alarmante é só um dos que estão 
fazendo muitas empresas repensar seus modelos de trabalho. A Ellevo, 
companhia de tecnologia com sede em Blumenau (SC) e unidade em 
São Paulo (SP), é uma delas. No ano passado a marca decidiu apostar 
no modelo de home offi ce com alguns integrantes da sua equipe. O 
objetivo, inicialmente, era facilitar a rotina dos colaboradores e, em 
contrapartida, avaliar a efi cácia do formato de trabalho para o negócio.

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

A TOTVS, líder brasileira no desen-
volvimento de software de gestão, 
promove o painel “O Brasil que faz: 

Inovação”, com a participação de empre-
sas que estão ganhando o mundo com 
modelos de negócios disruptivos, durante 
o Universo TOTVS 2019. O evento, que 
acontece entre os dias 25 e 26 de junho, 
em São Paulo, irá reunir grandes nomes 
para falar sobre as principais tendências 
de tecnologia e negócios do país.  

Mediado por Juliano Tubino, vice-pre-
sidente de Negócios da TOTVS, o painel 
conta com a participação de Leandro 
Caldeira, CEO Brasil do Gympass, Gabriel 
Braga, cofundador e CEO do QuintoAndar, 
e Ricardo Bechara, diretor de expansão 
e cofundador da Rappi BR. O objetivo 
principal é mostrar como essas startups 

Painel “O Brasil que faz: Inovação” com as 
maiores startups do país

fi zeram acontecer e romperam as barreiras 
existentes no mundo dos negócios para 
promover inovação.

As três empresas falam também como 
em uma economia cada vez mais disputada, 
as startups e os empreendedores precisam 
encontrar novas formas de destaque no 
mercado. “O empreendedorismo no Brasil 
ganhou fôlego nos últimos anos e temos 
contribuído para que nossa economia seja 
mais intensiva no uso de tecnologia e para 
que tenhamos cada vez mais unicórnios”, 
destaca o VP da TOTVS. 

Ainda dentro dessa seara - “O Brasil que 
faz”-, mas sob o viés de Reinvenção, Laércio 
Cosentino mediará o painel, no primeiro 
dia de evento, sobre estratégias por trás de 
grandes empresas que não tiveram medo 
de ousar e se reinventar.

Executivos se reúnem no evento para contar suas histórias de sucesso e inspirar empreendedores

Outras grandes atrações do evento fi cam 
por conta de nomes como a cantora Anitta, 
Duncan Wardle, ex-VP de Inovação e Cria-
tividade da Disney, Mikkel Scane, CEO e 
Fundador da Zendesk, e Matt Britton, espe-
cialistas em negócios e no comportamento 
Millennial. Com mais de 30 mil clientes em 
todo o mundo, a TOTVS tem como preocu-
pação o desenvolvimento internacional de 
novas tecnologias, tendências e soluções, 
a fi m de oferecer as ferramentas que o 
mercado exige e que atendem melhor às 
necessidades do consumidor fi nal.

Serviço:

Universo TOTVS - dias 25 e 26 de junho de 2019
Onde: Expo Center Norte, R. José Bernardo 
Pinto, 333 - São Paulo – SP
Inscrições e mais informações: totvs.com/
universo-2019

Promotoria da 
Suécia pede prisão 
de Julian Assange

A Promotoria da Suécia apresen-
tou ontem (20) um pedido formal 
de prisão contra o fundador do 
WikiLeaks, Julian Assange, pela 
acusação de estupro. O pedido tem 
como objetivo que algum tribunal 
emita a ordem de prisão contra o 
australiano, que já está detido em 
Londres. No último dia 13 de maio, a 
Justiça sueca reabriu o processo no 
qual Assange é acusado por crimes 
sexuais, os quais teriam ocorrido 
em agosto de 2010, em Estocolmo.

“Solicito ao tribunal a detenção 
de Assange em sua ausência por 
suspeitas de estupro”, disse, em 
um comunicado, a vice-promotora 
sueca, Eva Marie Persson. Em 11 
de abril, Assange foi expulso da 
embaixada do Equador em Londres, 
onde estava refugiado desde 2012 
para evitar sua prisão e extradição 
à Suécia. Ele, porém, perdeu o 
apoio do governo equatoriano, o 
qual alegou que Assange violou as 
normas do asilo.

Expulso da embaixada, as au-
toridades britânicas prenderam o 
australiano e o condenaram a 50 
semanas de detenção por ter violado 
seu acordo de fi ança, fechado em 
2011 com a Justiça da Inglaterra, 
para evitar a extradição à Suécia. 
Assange ainda corre o risco de ser 
extraditado aos Estados Unidos, 
onde é acusado de conspiração 
por tentar acessar computadores 
do governo (ANSA).

“O sertanejo é, antes de 
tudo, um forte”. A frase que 
se tornou símbolo da resili-
ência do nordestino diante 
da seca foi escrita há quase 
120 anos nas páginas de ‘Os 
Sertões’. O autor, Euclides da 
Cunha, cunhou a expressão 
ao narrar a bravura do serta-
nejo ao enfrentar o Exército, 
em uma guerra desigual pela 
permanência em Canudos. Na 
obra, um clássico da literatura 
nacional, Euclides enfrentou 
o próprio preconceito para 
enxergar o confl ito. 

Aos poucos, ele próprio bai-
xou a guarda e deixou o leitor 
ver como a situação desafi ou 
a visão que tinha do Brasil. 
Pela dimensão de ‘Os Sertões’, 
Euclides da Cunha será o ho-
menageado este ano pela 17ª 
Festa Literária Internacional 
de Paraty (Flip), entre os dias 
10 e 14 de julho, na tradicional 
cidade histórica do sul do Esta-
do do Rio. A cidade, aliás, pode 
se tornar patrimônio mundial 
da humanidade, título dado 
pela Unesco. 

Festa Literária Internacional de Paraty movimentará a cidade 

a partir de 10 de julho.

O evento, que reuniu cerca 
de 800 pessoas, é uma 
iniciativa da Polícia Fe-

deral, com o apoio do Ministério 
da Mulher e do governo do DF. 
O objetivo é alertar a sociedade 
sobre esse tipo de crime e en-
volver a família na prevenção 
e combate. 

Dados do Disque 100 mos-
tram que, só no ano passado, 
foram registradas um total de 
17.093 denúncias de violência 
sexual contra menores de ida-
de. A maior parte delas é de 
abuso sexual (13.418 casos), 
mas há denúncias também de 
exploração sexual (3.675). Só 
nos primeiros meses deste ano, 
o governo federal registrou 
4,7 mil novas denúncias. Os 
números mostram que mais 
de 70% dos casos de abuso e 
exploração sexual de crianças 
e adolescentes são praticados 
por pais, mães, padrastos ou 
outros parentes das vítimas.  

“Há uma cultura dos maus-
-tratos no país, e a gente pre-
cisa implementar a cultura dos 
bons tratos às crianças e aos 
adolescentes, os bons tratos 
em família”, afi rma Petrúcia de 
Melo Andrade, secretária na-

O objetivo da corrida no Parque da Cidade, em Brasília, foi de alertar

a sociedade sobre esse tipo de crime.
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Mais de 70% da violência contra 
crianças ocorre dentro de casa

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 
celebrados no último sábado (18), pais e crianças de 0 a 14 anos participaram de uma corrida no 
Parque da Cidade, em Brasília

cional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Ministério 
da Mulher. A secretária cita o 
Estatuto da Criança (ECA) e 
do Adolescente para ressaltar a 
responsabilidade da família nos 
cuidados dos menores de idade, 
e pede maior envolvimento.

“É uma campanha que 
envolve a família. Quando a 
gente resgata o Artigo 227 (do 
ECA), no topo do cuidado da 
criança e do adolescente, está 
primeiro a família, em segundo 
a sociedade em geral e, por 
último, o Estado. Então, esse 

é o momento dessa família 
trazer seus fi lhos e estar no 
cuidado com eles. Momento 
de confraternização e alegria e, 
ao mesmo tempo, trazer essas 
crianças para um refl exão de 
um crime que o Brasil não pode 
suportar”, acrescenta (ABr).

Festa Literária de Paraty 
homenageará Euclides da Cunha

A escolha dos participantes 
foi feita pela jornalista Fernan-
da Diamant, que escalou 33 
autores de 10 nacionalidades. 
A maioria é de mulheres. Eles 
vão discutir o ‘Brasil de hoje e 
de Os Sertões’. O livro “mistura 
jornalismo, geografi a, fi losofi a, 
teorias sociais e científi cas - 
muitas delas ultrapassadas 
- para falar de um país em 
transição”, afi rma a curadora, 
em nota da organização”.

“A obra mudou o entendimen-
to que se tinha sobre o interior 
do país e o sertanejo. Além de 
ser grande literatura do ponto 
de vista da forma, ela faz crí-
ticas morais, políticas e sociais 
altamente pertinentes no Brasil 
de hoje. Mais que tudo, mostra 
a transformação existencial de 
um homem que entra contato 
com uma realidade desconhe-
cida e precisa reorganizar seus 
valores”, explicou (ABr).


