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Unidade 4.2 – Slide 6 – The Digital Skills Gap and the Future of Jobs 2020 - The 
Fundamental Growth Mindset 

(https://www.youtube.com/watch?v=Y9FOyoS3Fag)  

 

Se está a assistir a isto, você está entre os 3% das pessoas que entendem que o futuro do 
trabalho será muito diferente do que é agora, então continue a assitir, vamos ver para onde 
estamos a ir. 

Também é emocionante, certo? A Siri reconhecerá a sua voz mesmo se estiver a cinco 
metros de distância do telefone. Aquele novo chat Bot parece totalmente real, carros 
autônomos não são ficção, pode analisar o seu DNA, já tentou pilotar um drone pela 
primeira vez e está a pensar comprar um altifalante inteligente para tornar sua vida muito 
mais fácil. 

Daqui a alguns anos, e isso é algo como 3 anos, não 30, inteligência artificial, robótica, 
aprendizagem de máquina, impressão 3D em massa, biotecnologia, chat Bots, realidade 
virtual, aprendizagem profunda, drones, realidade aumentada, objetos inteligentes, tudo 
estará profundamente enraizados em nossas vidas diárias. Assim como o computador, os 
telefones e a eletricidade são para nós hoje. Bem, isso realmente vai acontecer? E se isso 
acontecer, você vai se adaptar quando chegar a hora, certo? 

A vida é boa, você adora o seu trabalho, trabalha para uma empresa estabelecida há alguns 
anos, sente-se confortável na sua posição, sabe no que é bom, as pessoas gostam de si e 
aquela última apresentação que você fez trouxe-lhe algumas reações surpreendentes. 
Você está seguro com a sua empresa. Enquanto isso, você vê um ou dois artigos 
especulando sobre o futuro dos empregos. A McKinley publicou um relatório afirmando 
que 45% de todas as tarefas atuais podem ser automatizadas com a tecnologia atual. O 
Fórum Económico Mundial estima que 33% dos empregos em 2020 ainda nem existem. 
Mas o que é que eles sabem, certo? 

Você tem tempo. Oh, olhe, o supermercado acaba de lançar caixas automáticas, você está 
no aeroporto despachando a sua bagagem, o que diabos aconteceu com todas as pessoas 
reais no balcão de check-in? Sumiram, substituídas por máquinas. Mas são apenas os 
empregos de baixa qualificação, certo? Não, pense novamente.  

Em 2012, havia 150000 humanos a trabalhar em Wall Street. 3 anos depois, a automação 
reduziu esse número para 100000. Um terço foi-se. Mas são apenas os trabalhos 
matemáticos e científicos, certo? Não, pense novamente.  

Esta companhia de seguros japonesa para o seguro mútuo de vida Koko já está a substituir 
todos os seus trabalhadores de reclamação de seguros humanos por um sistema de 
Inteligência Artificial (IA) que atenderá os clientes com mais eficiência. 
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Vê esses artigos? Eles são escritos por algoritmos e não podemos ver a diferença com o 
conteúdo escrito por humanos. Está pensando em converter-se num jogador de pôquer 
online? Tarde demais. Existe uma IA que já pode vencer os humanos. A maioria dos 
jornalistas, consultores fiscais, marketeers, técnicos, investigadores, advogados e até 
mesmo a pessoa que está editando este vídeo agora terá, em certa medida, sido afetada ou 
automatizada pela tecnologia em alguns anos. 

E o que você anda a fazer? Provavelmente a ver Netflix, e o problema é que as máquinas 
não esperam e as máquinas ... não veem Netflix. 

Então, quais são as forças em jogo aqui? Basicamente, existem 10 milhões de 
desenvolvedores por aí a usar tecnologia cada vez mais simples e barata para criar 
produtos e serviços. Alguns com apenas 12 anos já estão a programar o futuro. Mesmo 
aquela empresa segura para a qual você trabalha está cada vez mais sob ameaça externa, 
e não é apenas do Google, Amazon, Facebook e Apple do mundo que estou a falar, agora 
existem dezenas de milhares de start-ups por aí a devorar todos os tipos de empregos. 
Agora, estão a criar muitos empregos no processo? Vejamos algumas estatísticas. 

Viaje vários anos atrás para a empresa que governou o mundo da fotografia. Valiam 38 
bilhões e empregavam 140000 pessoas. Isso significa aproximadamente 270000 dólares 
por funcionário. 

- Nosso pessoal trabalha com orgulho para fazer da Kodak uma empresa criativa e 
inovadora. 

Em tempos recentes, o Youtube foi vendido por 1,65 bilhão com apenas 65 funcionários. 
São 25 milhões de dólares por funcionário. Instagram, que tem 13 funcionários e foi 
vendido por 1 bilhão de dólares, são 77 milhões de dólares por funcionário. O WhatsApp 
foi vendido por 19 bilhões com 55 funcionários, o que representa estonteantes 345 
milhões de dólares por funcionário. Então, como tudo isso é possível? 

A tecnologia permitiu o surgimento do que chamamos de organizações exponenciais. 
Essas são empresas de crescimento exponencialmente rápido que alavancam a tecnologia 
e exigem menos funcionários, mas com mais experiência em tecnologia. 

- Você descobrirá que somos otimistas em tecnologia. Acreditamos que a tecnologia é o 
principal motor de mudança no mundo. 

À medida que o software continua a devorar o mundo, mais empresas estão a tentar 
replicar essas comunidades exponenciais. Contrate menos pessoas, mas cresça 
exponencialmente por via da tecnologia. 

À medida que isso acontece, as funções de trabalho estão a desaparecer lentamente e a 
ser substituídas por conjuntos de habilidades. Os empregadores exigem que você conheça 
um número cada vez maior de habilidades fundamentais, novas e em constante mudança, 
para usar as tecnologias que implementaram. Domine os fundamentos e você poderá 
dominar o resto. 
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A lacuna de qualificação digital está crescendo tanto para empregos de nível médio como 
alto. Antes que você perceba, você tornou-se irrelevante. 

Mas espere, qual é a mensagem do juízo final? Na verdade, existe uma maneira de 
aproveitar a tecnologia antes que ela o devore e, na verdade, nunca foi tão fácil fazer isso. 
Isso pode soar piegas, mas começa com o estado de espírito certo.  

Tudo começa com uma mentalidade construtiva, onde você tem o desejo e a confiança de 
que pode aprender qualquer coisa. Mude o seu pensamento sobre como essas tecnologias 
irão sacudir e sofrer mutações, mas como enriquecerão a sua vida profissional, porque 
sim, se você jogar as suas cartas da maneira certa, a tecnologia tornará a sua vida 
profissional e a sua vida em geral muito melhor. 

O fato é que a tecnologia vai realmente remover tarefas repetitivas e chatas do seu 
caminho, mas apenas se você entender os fundamentos e não tiver desculpa para não o 
fazer. Como você pode permanecer relevante se não consegue falar o jargão? Como você 
pode permanecer relevante se não pode executar? Você pode falar sobre tecnologia? Você 
pode falar sobre API? Você pode falar em código? Você pode falar sobre dados? 

Embora algumas instituições educacionais estejam a lutar para acompanhar, isso não é 
uma desculpa. Treine-se, aprenda com as próprias mãos, aprenda a programar, aprenda 
sobre psicologia comportamental, ferramentas de automação, brincar com dados, 
experiências do usuário, seja curioso. E se você é um empregador, treine o seu pessoal. 
Cursos online e offline nunca estiveram tão disponíveis ou ricos em conteúdo. 

É hora de construir algo, sua maior credencial nesta nova era é sua produção de coisas, a 
prova de sua grandiosidade! 

Um site, um blog, um protótipo, um modelo de dados simples, é hora de construir coisas 
legais e mostrá-las. 

É hora de começar a aprender. É hora de seu crescimento. 

 

Unidade 4.3 – Slide 7 – Rethinking digital citizenship 

(https://www.youtube.com/watch?v=iwKTYHBG5kk) 

Primeiro, quero reservar um minuto e partilhar algo que tem passado pela minha cabeça 
ultimamente. E vou fazer isso de uma maneira que vos peça ajuda para fazer algo a 
respeito. 

 Uma das maiores partes do meu trabalho, há muitas partes importantes do meu trabalho, 
mas uma das maiores e favoritas partes do meu trabalho é que visito muitas escolas e vejo 
coisas incríveis a acontecer. Mas às vezes também vejo áreas em que talvez possamos 
fazer um pouco mais de trabalho, uma oportunidade de fazer algo um pouco melhor. Uma 
dessas áreas é a forma como ensinamos cidadania digital. 
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A cidadania digital, direi, é o único elemento mencionado nos padrões de professor, aluno 
e líder. Então, aparentemente, achamos que é importante o suficiente para que apareça 
em nos três. 

Normalmente, quando estou a visitar uma escola, as pessoas dizem-me que a cidadania 
digital está a ser ensinada na escola, mas quando eu pergunto o que ensinam,  costumam 
dizer-me coisas como "bem, garantimos que as crianças saibam que não devem postar 
fotos inadequadas online" ou "garantimos que eles saibam fazer senhas fortes", essas são 
coisas importantes, não quero crianças a postar fotos inadequadas online, mas isso não é 
cidadania digital, é segurança online. 

E segurança online não é o mesmo que cidadania digital. 

Cidadania digital é usar a tecnologia para tornar a sua comunidade melhor, para se 
relacionar respeitosamente com pessoas que têm crenças diferentes das suas, para ser 
capaz de moldar e mudar políticas públicas, para ser capaz de reconhecer a validade das 
fontes de informação online. Cidadania digital, ao que parece, não é uma lista de "não 
fazer", mas uma lista de "o que fazer". 

Obrigado, podem bater palmas por isto. 

E nunca foi mais importante do que agora. Eu cresci em Rhode Island e na mesma rua 
onde eu cresci havia um professor, Don Lou, que trabalhava para a Universidade de 
Connecticut. Ele fez um ótimo estudo e o que ele queria ver era como os alunos eram 
bons a reconhecer informações falsas online. 

Então ele tinha uma tarefa simples. Ele foi para alunos do ensino secundário e pediu a 
esses alunos que escrevessem um ensaio sobre o polvo da árvore do noroeste. E quando 
eles procuraram por essa informação, encontraram um site de aparência muito legítima 
que o professor Lou tinha criado. E o objetivo do estudo era simples, era apenas ver 
quantos dos alunos alertavam para o fato de que, com base em tudo o que sabem, não 
poderia haver polvo de árvore. Apenas um aluno no seu estudo o chamou à atenção. Todos 
os outros entregaram a sua redação, citada com informações do site, até citações feitas e 
vocabulário definido, certo? Entregaram tudo, sem questionar. 

A nossa capacidade de separar a verdade da ficção é essencial para nossa sobrevivência 
como sociedade. 

Costumávamos ensinar que se algo estava impresso, era verdade, mas à medida que mais 
e mais informações eram transferidas para o espaço digital, isso deixava de ser um bom 
indicador. 

Então dizíamos "olha, pelo nome ou pelo design gráfico do site, é um bom indicador". Se 
parecia um site oficial de notícias e tinha um nome que soava noticioso, provavelmente 
era uma fonte confiável. Mas agora você pode registar um URL e baixar um tema 
WordPress em 15 minutos e parecer mais legítimo que o Chicago Tribune. Portanto, 
temos que evoluir e desenvolver novas habilidades para distinguir a verdade da ficção. 

Essas novas habilidades não acontecem simplesmente, elas precisam ser ensinadas. 
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Mas aqui está o problema, elas devem ser ensinadas dentro do contexto. Veja as questões 
de contexto... Se há uma coisa que sabemos, por meio da ciência da aprendizagem, é que 
é muito difícil pegar algo, transferir algo que foi aprendido num contexto para um 
ambiente diferente daquele em que foi ensinado. É como ler um livro sobre tocar música, 
isso é pouca indicação que você pode ter sucesso quando tiver um instrumento nas suas 
mãos. E todos nós fazemos isso, aprendemos algo num contexto, mas não se transfere. 

No outro dia eu estava na igreja e tivemos uma grande lição sobre ser gentil com os outros. 
No final da aula, fiz questão de ser o primeiro a chegar, a abrir a porta para aquela velhinha 
que ia sair, e fiz questão de não esquecer de agradecer à professora pela aula que ela deu. 
E então eu entrei no meu carro, lá estava eu a buzinar, a passar à frente, a tentar sair do 
estacionamento da igreja, certo? Nós sabemos disso, sabemos que é difícil transferir algo 
aprendido num contexto para outro. 

Se ensinarmos apenas como é o debate respeitoso na sala de aula, não devemos 
surpreender-nos quando os nossos alunos não forem respeitosos ao adicionar um 
comentário contrário no final de um blog. Se ensinarmos aos alunos que a forma como 
eles interagem com nossos governantes eleitos é escrever uma carta ao senador, não 
devemos surpreender-nos se eles não pensarem em recorrer às redes sociais como uma 
ferramenta para garantir que sua voz seja ouvida. Se não ensinamos os alunos a organizar 
as pessoas em torno de uma boa causa, num espaço virtual, se apenas os ensinamos a 
fazer isso num espaço físico, não devemos surpreender-nos quando os seus dispositivos 
são usados apenas para entretenimento. 

Se quisermos que nossos alunos entendam como usar a tecnologia para melhorar a sua 
comunidade, para amplificar a sua voz, para distinguir o fato da ficção online, temos que 
ensinar essas habilidades num espaço virtual. 

Felizmente, existem muitos exemplos disso a acontecer hoje. Um dos meus favoritos é 
um projeto chamado "Ninguém está sozinho". É um site que ajuda a organizar escolas 
para garantir que na hora do almoço nenhuma criança coma sozinha e nenhuma fique de 
fora. E é claro que todos nós vimos recentemente o poder dos alunos de Parkland, Florida, 
que usaram a sua voz para mudar a conversa e mudar um diálogo nacional, porque eles 
sabiam como usar a tecnologia para serem bons cidadãos digitais. 

E então temos os alunos Sakhi e Salil de Dodea, na Índia, que disseram “sabe, somos 
pessoas sentadas, a perder muito tempo, por que não criamos uma aplicação que nos ajude 
a encontrar maneiras de nos voluntariarmos com organizações na nossa comunidade ". 
Então você pode marcar onde está e diz "aqui estão alguns lugares onde você pode ir e 
oferecer o seu tempo para tornar o mundo um lugar melhor". E um dos meus favoritos é 
uma escola que visitei com alguns pósteres que as crianças fizeram para lembrá-las de 
serem gentis online. Oh o meu favorito, pode ser um pouco difícil de ler, dizia "tu mandas 
mensagem para a tua mãe com esses dedos?" e um lembrete para ser gentil online. 

Se precisar de mais ideias, você também pode conferir o novo livro de Kristin Madison, 
Digital Citizenship In Action, que é incrível, ou vá ao  PLN de cidadania digital e obtenha 
algumas ideias desse grupo. 
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Há muitas coisas boas a acontecer, deixe-me terminar com uma história. Esta é uma 
história sobre Kristen Lane, e Kristen, no 11º ano na época, queria vender, ela estava a ir 
para o 12º, ela queria vender seu vestido de baile de seu primeiro ano para comprar um 
vestido de baile para o último ano. Então ela postou uma foto online e pediu que as 
pessoas comprassem o vestido do baile. Infelizmente o que ela conseguiu foi uma série 
de pessoas que estavam a fazer comentários horrivelmente odiosos sobre ela, gozando o 
seu peso, gozando a sua aparência ... ela respondeu da forma que você deveria, da maneira 
mais apropriada possível, mas foi implacável, não parava, eles continuavam, continuavam 
a incomodá-la, continuando a importuná-la, continuando a coloca-la no chão. Você já 
ouviu muitas histórias como esta, e eu provavelmente poderia parar por aqui e você 
provavelmente poderia me dizer o final, você pode ver onde isto vai dar, você pode ver 
onde isso acabaria e foi assim, até um aluno, talvez um dos seus, simplesmente postou 
"Eu acho você linda", e então ... 

Como pai de uma adolescente, essa história é muito próxima... 

E isso fez com que outras pessoas fizessem o mesmo e, antes que desse para perceber, as 
pessoas começaram a inundá-la com comentários sobre como ela era maravilhosa e bonita 
e, numa declaração contra o cyberbullying, as pessoas contribuíram e derramaram 
contribuições. A Kristen acabou por juntar 5000 dólares e usou esse dinheiro para ajudar 
a comprar vestidos para outras pessoas na sua escola que não tinham possibilidade de 
comprar vestidos. Tudo porque uma pessoa entendeu o que significa ser um bom cidadão 
digital. 

Aprender a ser um cidadão digital eficaz não é algo que acontece se não o ensinarmos 
ativamente, e preparar uma geração de cidadãos digitais eficazes é a coisa mais 
importante que podemos fazer para garantir a democracia no futuro. 

Então, posso pedir-vos ajuda? Eu gostaria de dedicar um minuto agora, e gostaria que 
vocês pensassem numa coisa que podem fazer para promover a cidadania digital neste 
ano e quero que anotem isso. 

Vamos parar um minuto aqui, apenas pense sobre isso e escreva uma coisa que está 
disposto a se comprometer a fazer para promover a cidadania digital com a sua escola e 
os seus alunos este ano. 

Vou dar um minuto para pensar sobre isso. 

Gostaria de convidar-vos, aqueles de que estiverem dispostos a fazê-lo, a compartilhar 
connosco os seus compromissos de cidadania digital, nas redes sociais da sua escolha. 

Se você puder partilhá-los com a hashtag #digitalcommit e # iste18, vamos partilhá-los 
nas próximas duas sessões gerais, conforme as pessoas chegarem, e vamos ajudar a 
amplificar e retuitar, e usar nossa equipe de redes sociais para garantir que as suas ideias 
sejam espalhadas, porque se todos nesta sala, vamos fazer as contas por um segundo, se 
todos nesta sala concordarem em fazer apenas uma coisa para fazer a sua parte, acho que 
podemos ter um ponto de viragem, e você fará uma diferença tremenda para o futuro do 
mundo em que nossos filhos crescerão. 
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Obrigado. 

Unidade 4.3 – Slide 14 – Take control of your personal data 

(https://www.youtube.com/watch?v=5ByVaZ0rg8U) 

Online você revela mais do que pensa. 

Assuma o controlo dos seus dados pessoais. 


