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RESUMO:  

Introdução: As tecnologias estão cada vez mais presentes em nossas vidas, basta olhar as 

crianças e observar que desde muito pequenas elas já estão conectadas a algum aparelho 

digital, como tablets, celulares ou até mesmo a televisão. As crianças desde cedo já estão 

ligadas diretamente com essas tecnologias, antes mesmo de ler ou escrever já dominam 

completamente vários recursos tecnológicos. Cabe a escola incorporar essas tecnologias para 

diversificar o processo ensino aprendizagem. Objetivo: Analisar o comportamento 

tecnológico das gerações Z e Alpha e entender de que forma as escolas e professores podem 

aproveitar essas habilidades no desenvolvimento das crianças, pois a maioria das crianças já 

nasce conectada ao mundo das tecnologias, mesmo antes de falar ou andar. Metodologia: 

Como embasamento teórico, foi feita uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos, internet, 

com fins de analisar a característica de cada geração. Resultados e discussão: Geração é um 

conceito utilizado nas Ciências Sociais para caracterizar grupos de indivíduos com visões de 

mundo semelhantes. Após a Segunda Guerra Mundial temos cinco gerações: Baby Boomers 

(fim da 2ª Guerra até 1960), Geração X (1960 a 1980), Geração Y (1980 a 2000), Geração Z 

(2000 a 2010) e Geração Alpha (a partir de 2010. Cada uma tem características, metas e 

objetivos próprios e a cada geração a interação com as tecnologias de informação e 
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comunicação (TICs) se tornou mais natural, importante e fundamental para a definição da 

geração. A geração X tem por características a busca da individualidade sem a perda da 

convivência em grupo; uma maior maturidade na escolha de produtos de qualidade; ruptura 

com as gerações anteriores; valorização dos indivíduos do sexo oposto; busca por seus 

direitos e liberdade. A geração Y é marcada pelo avanço da tecnologia e prosperidade 

econômica, com mais acesso aos estudos, acesso imediato e fácil a informação e substituição 

da família tradicional substituída. A geração Z possui rápido  aprendizado, alto grau de 

conhecimento tecnológico, excesso de informação, tem necessidade de orientações dos 

professores e pais a respeito dos perigos das redes sociais e cobram o ensino aliado a 

tecnologia. A geração ALPHA, os pequenos nativos digitais, possuem equipamentos 

tecnológicos desde o berço, priorizam a tecnologia e a busca pelo novo, em educação o 

conteúdo deve dar espaço para o aluno.   Conclusões: Percebe-se que no comportamento das 

novas gerações, destaca-se uma característica marcante nos jovens: a de serem curiosos e 

famintos por informações de forma rápida e clara. Os professores necessitam de uma 

formação educacional mais ampla para interagir com uma geração mais atualizada, 

informatizada e informada. As tecnologias dentro da sala de aula podem proporcionar, aos 

alunos formas diferentes e prazerosas de interação e de aprendizado. 
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