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CO M P O RTA M E N TO

U n i ve r s i d a d e
vai ter de se
re i n ve n ta r
Para atender ao aluno
da geração Alpha, a
tendência é o ensino
híbrido, que mistura
aulas práticas com
conteúdos a distância

A chegada de novas tecnolo-
gias e a mudança de geração
faz com que escolas e uni-

versidades tenham de mudar seu
modo de ensinar. Com a geração
Alpha não será diferente.

Assim como as escolas já estão
mudando o jeito de ensinar, a uni-
versidade vai ter de se reinventar
para formar o jovem da geração hi-
perconectada que terá mais de uma
ocupação no mercado de trabalho.

De acordo com o diretor de de-
senvolvimento científico da Asso-
ciação Brasileira de Educação a Dis-
tância (Abed), João Mattar, uma das
grandes preocupações, até mesmo
internacionalmente, é se a universi-
dade vai continuar existindo.

“Esse foi um dos assuntos no
evento internacional que aconte-

ceu recentemente. A universidade
não será o único lugar para ensi-
nar. Hoje já tem cursos massivos
on-line e tem as universidades
corporativas. A universidade é
pressionada a mudar”.

De acordo com Mattar, a univer-
sidade tem de mudar e se aproxi-
mar ainda mais do mundo do traba-
lho, que está cada vez mais rápido.
“Quando, e se, esse aluno da geração
Alpha entrar na faculdade, ele vai
trabalhar com algo que não existia
quando ele entrou na instituição. A
universidade terá de trabalhar ainda
mais parcerias com empresas”.

Outra tendência que o diretor da
Abed destaca é a forma de apren-
der. O ensino que mistura aulas
práticas com conteúdos on-line e a
distância estará cada vez mais pre-
sente nas universidades.

“Em todo lugar do mundo, o que
se tem visto é a aprendizagem hí-
brida. Vai ter algumas atividades
presenciais e outras a distância. Vai
haver atividades presenciais nas
empresas. A mistura entre as duas
coisas é tendência promissora”.

O mercado de trabalho também
sofrerá impactos com a chegada

da geração Alpha, que ainda está
na escola, mas já estimula mudan-
ças significativas.

De acordo com a gerente de ges-
tão de pessoas da Crowe, Rosana
Daniele Marques, os jovens Al-
phas serão capazes de lidar com
diversas atividades simultanea-
mente e serão responsáveis pelos

seus próprios aprendizados.
“Serão facilmente adaptáveis às

novas tecnologias, inteligentes e
principalmente independentes. Já
existe um processo de desenvolvi-
mento vindo de gerações anterio-
res e que gradativamente se pre-
para para o futuro com estes novos
p ro f i s s i o n a i s ”, destacou.

D I V U LG AÇ ÃO

JOÃO MATTAR
disse que a
u n i ve r s i d a d e
terá que
trabalhar mais
parcerias com
e m p re s a s

“A escola precisa se
adaptar e orientar

uma potencialização dos
pontos positivos da
nova geração”Janaína Spolidorio, esp. em Educação

O P I N I Õ ES
D I V U LG AÇ ÃO

“Educar nunca foi
uma função para

amadores. É algo árduo,
penoso e que requer
tempo e dedicação”Jane Haddad, mestre em Educação

D I V U LG AÇ ÃO

“As escolas vão
precisar preparar

indivíduos capazes de ter
mais de uma profissão
ao longo da vida”Rodrigo Quintão, esp. em Educação

D I V U LG AÇ ÃO

“As crianças
precisam mais do

que nunca de adultos
com capacidade de se
interessar por elas”Fernanda Furia, mestre em Psicologia

D I V U LG AÇ ÃO

Pais podem ajudar na socialização
Apesar de as mudanças aconte-

cerem cada vez mais rápido, espe-
cialistas acreditam que os pais ain-
da podem tomar atitudes para
transformar o comportamento
ruim da geração Alpha para que
seus filhos estejam preparados pa-
ra enfrentar os desafios.

Uma das mudanças significativas
é em relação ao uso das tecnologias.
Segundo educadores, é preciso ensi-
nar os limites de uso e incentivar o
relacionamento das crianças com
outras pessoas, começando dentro
de casa, com os familiares.

“A vida é feita de equilíbrio. Infe-
lizmente percebo um desequilí-
brio no uso das tecnologias. O que

nos diferencia das máquinas é o
modo de interagir com os outros.
Os laços sociais estão se afrouxan-
do. Acredito que a família ainda é o
primeiro ambiente de aprendiza-
gem. São os pais que apresentam o
mundo às crianças e eles devem
ser exemplo”, comenta a educado-
ra Jane Haddad.

Para a mestre em Psicologia de
Crianças e Adolescentes, Fernanda
Furia, um caminho importante é a
educação para o desenvolvimento
de uma inteligência emocional-di-
gital. “Isto significa ajudar as crian-
ças a formar um conjunto de habi-
lidades sociais e emocionais apli-
cadas ao mundo digital”.

Mé d i c o s
alertam para
doenças dos
h i p e rc o n e c ta d o s

Miopia, obesidade, isolamento
social, irritabilidade, ansiedade e
distúrbio do sono são algumas das
doenças que a geração hiperco-
nectada pode desenvolver e que já
preocupam os médicos.

De acordo com o neurologista
infantil Thiago Gusmão, é comum
ver crianças ainda muito pequenas
com celular ou tablet nas mãos,
mas ele alerta que é preciso mode-
ração. “Essa é uma geração que
tem a conexão na palma da mão.
Quando há falta de limites, o abuso
da tecnologia reflete não só dentro
de casa, na parte comportamental,
como o isolamento social, mas
também no ambiente escolar, tra-
zendo transtorno no aprendiza-
do”, destacou.

A pediatra Camila Mendes Tel-
les lembra que o assunto é de gran-
de preocupação e que a Sociedade
Brasileira de Pediatria já divulgou
diretrizes sobre o uso e os efeitos
do excesso de telas para crianças.

“Menos de 2 anos a gente não
orienta o uso. O pai tem de evitar ao
máximo porque essa é a fase onde a
criança tem grande desenvolvimen-
to cerebral. Mas, vemos muitos pais
dando celular para distrair a crian-
ça, o que pode prejudicar. Tem de
haver o uso com intuito educativo”,
disse a médica.

A R Q U I VO / AT

CRIANÇAS brincam juntas

D I CAS

Diálogo é importante para o nativo digital
Dê um tempo no digital
> EMBORA O MUNDO hoje é bastante

digital, onde a tecnologia pode en-
cantar a todos, o corpo é analógico.
Desta forma, há um desenvolvimen-
to que precisa trazer ao corpo expe-
riências, especialmente por meio
dos sentidos.

> MUITAS BRINCADEIRAS que os avós
antigamente faziam com os pais
contribuem para desenvolver habili-
dades como a atenção, a concentra-
ção, habilidades sociais e controle
das emoções, por exemplo.

Controle o tempo na internet
> PARA CRIANÇAS maiores de 6 anos,

o ideal é em torno de 2 horas por dia
na frente das telas. Tempo esse que
pode ser direto ou intercalado.

> É IMPORTANTE fazer combinados
com a criança antes de deixá-la
acessar a internet ou ver vídeos na
televisão. Além disso, não tirar a
criança de uma hora para outra dos
eletrônicos, pois isso pode causar si-
tuações conflitantes. Quando for
chegando a hora de desligar ir avi-
sando que está quase na hora.

Incentive momentos
de conversas
> ESTABELEÇA horários e lugares na

casa em que não se pode usar celu-
lares ou aparelhos eletrônicos, como
a mesa de refeições, ou depois do
jantar. Utilize esse momento para
conversar com a família.

> A FAMÍLIA É O PRIMEIRO lugar de
aprendizado, por isso, incentive o re-
lacionamento interpessoal, o diálo-
go é importante para o nativo digital.

Fonte: Especialistas consultados.


