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Confronto de gerações: até onde vai a tecnologia? 
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De acordo com estudiosos, a Geração Y se inicia após 1980 e termina em meados da 

década de 1990. Adepto do computador e de suas múltiplas facilidades, este grupo já 

chegou ao mundo conectado ao e-mail e muito apto a usar as redes sociais.  

 

Anos seguintes, nasceu a Geração Z, que está em pauta em muitos veículos de 

comunicação por sua habilidade e capacidade em integrar mídias sociais e tirar o 

melhor proveito delas. O Twitter, neste caso, se fortalece ao ser utilizado juntamente 

com o Facebook. Muito prático para quem, realmente, nasceu dentro deste contexto! 

 

Mas, e a geração Y? Está preparada para utilizar esta tecnologia de forma sinérgica? 

Ou vivenciamos um natural confronto de gerações? Haverá vencedores? 

 

Neste contexto, a Geração Z tem um diferencial muito evidente: a capacidade de 

“flutuar” entre as várias plataformas e dispositivos existentes, conectando-os em uma 

grande e eficaz rede. 

 

Com habilidade natural, integram as diferentes mídias, como celular, computador e 

televisão, aproveitando ao máximo os recursos oferecidos por cada uma delas. Trata-

se, portanto, se bem utilizadas, de ferramentas essenciais para fomentar e auxiliar no 

aprendizado educacional. Cabe aos professores oferecerem conteúdos que 

proporcionem interatividade constante e que estimulem a descoberta de novos 

mundos, fora dos muros da escola. 

 

Imagine, por exemplo, o aluno acessando o MathBoard, um aplicativo do iPad para 

aprender matemática. Se uma dúvida surgir, ele rapidamente liga a televisão e assiste 

a um DVD informativo. Se a dúvida persistir, ele recorre ao computador, participa de 

um chat com o professor e pronto: está apto a prosseguir no aplicativo, aprimorando 

os seus conhecimentos. Tudo isto de uma forma ágil, divertida e muito simples!  

 

Uma outra experiência pode ser vivenciada no The Elements: A Visual Exploration. O 

aplicativo do IPad proporciona o estudo de tabelas periódicas, com imagens que 

auxiliam a memorização. Se surgir uma dúvida, há a possibilidade de recorrer ao 

Twitter e enviar a questão para o professor. Ou ainda utilizar o MSN para uma 

conversa rápida com outro colega que já estudou o assunto.  

Esta habilidade da Geração Z, ainda pouco explorada, estará no centro da educação 

brasileira nos próximos anos, provando que para ensinar é preciso, sobretudo, se 

conectar com a modernidade e, principalmente, dia a dia, fazer parte dela. 

 

Professores, pratiquem, inspirem-se e vivam a Geração Z!!! 
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