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Resumo: 

O presente trabalho visa discutir a questão da emergência de uma nova geração de alunos, 

denominada de Nativos Digitais, e suas implicações para o futuro da prática docente. Para isto, 

este trabalho será dividido em três partes. Na primeira parte, discute-se o conceito de Nativos 

Digitais, utilizando-se como referência teórica o trabalho de autores como Palfrey e Gasser 

(2011), Prensky (2012, 2010), Tapscott (2010) e Thomas (2011). Os Nativos Digitais são 

entendidos como a primeira geração de indivíduos socializados desde a primeira infância na 

internet, e possuem habilidades e competências extremamente sofisticadas no manejo das 

Tecnologias da Informação e Comunicação. Suas principais características distintivas são: o 

predomínio das imagens como elemento de construção do conhecimento, em detrimento do 

textual; habilidades multitarefa e atenção flutuante; pensamento divergente e busca e navegação 

de conteúdo de maneira não-linear; o engajamento de atividades cognitivas que tragam um 

retorno rápido, e a baixa tolerância à frustração. Na segunda parte do trabalho, aborda-se o 

conceito de estilos de aprendizagem utilizando-se como base os trabalhos seminais de Howard 

Gardner (1994, 1995, 1999 e 2005) sobre Inteligências Múltiplas, e a redefinição da noção de 
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Inteligência como um conjunto multifacetado de habilidades e competências de diferentes níveis 

e características. Tal conceito implica na redefinição do que se entende tradicionalmente como 

processo de aquisição do conhecimento, haja visto que pessoas aprendem de maneira diferente e 

seguem ritmos de aprendizagem próprios, priorizando informações e conteúdos que estejam em 

consonância com os seus estilos cognitivos próprios. Ainda nesta segunda parte do trabalho, 

procura-se identificar  o estilo de aprendizagem dos Nativos Digitais, cujas características 

distintivas são sensório-imagéticas, em detrimento do estilo textual-verbal tradicional. Por fim, 

dadas as discussões anteriores, a terceira parte do trabalho visa discutir a necessidade premente 

da reconfiguração das práticas docentes visando adequá-las às exigências e características dos 

Nativos Digitais, dado a sua crescente presença nos espaços educacionais formais. Os sistemas 

educacionais formais encontram-se estruturados em torno de estratégias pedagógicas 

tradicionais marcadas pelo predomínio da dimensão textual, do conhecimento informativo e da 

absorção do conteúdo via memorização e repetição, em detrimento de conteúdos do tipo 

sensório-imagéticos e da busca não-linear do conhecimento, que é uma das características mais 

distintivas do estilo de aprendizagem dos Nativos Digitais. Visando a superação desse 

descompasso entre sistemas educacionais tradicionais e essa nova geração de alunos, o trabalho 

encerra indicando que uso intensivo das Tecnologias da Informação e Comunicação é 

extremamente importante, sendo discutidas algumas estratégias pedagógicas tanto em situações 

educacionais presenciais quanto não-presenciais onde ocorre o uso dessas ferramentas. 

Palavras-chave: 

Nativos digitais; Estilos de aprendizagem; Tecnologias digitais; Docência superior. 

 

Introdução: 

É uma característica cultural da juventude encontrar-se na vanguarda de comportamentos, 

atitudes, estilos de vida e também na adoção de novas tecnologias. Seja nos Hemisférios Norte 

ou Sul, seja no Ocidente ou no Oriente, seja nos países desenvolvidos ou nas chamadas 

potências emergentes, o público jovem é adotante inicial das novas Tecnologias da Informação 

e da Comunicação, chamadas neste trabalho a partir de agora como tecnologias digitais. A 

difusão da navegação em larga escala na internet pela ampliação da oferta de serviços de banda 

larga nos domicílios, nos centros de acesso locais e na telefonia móvel, marca a emergência de 

uma nova geração – em sua grande maioria estudantes secundaristas e de cursos de ensino 

superior – intensivamente conectada e usuária em massa das mídias sociais digitais (ferramentas 

de produção de conteúdos digitais como vídeos, textos, imagens, games e músicas, representada 

por serviços como YouTube, blogs, tumblrs, etc) e das redes sociais digitais (entendidas como 

plataformas de compartilhamento destes conteúdos, bem como de construção de redes de 
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relacionamentos virtuais, representada por serviços como Facebook, Google Plus, Linkedin, etc) 

(Tapscott, 2010).  

Por outro lado, observa-se nas instituições de ensino superior do mundo desenvolvimento um 

movimento crescente de adoção de soluções educacionais que façam uso intensivo da mediação 

tecnológica digital. Esse fenômeno, bastante avançado na União Europeia e nos Estados Unidos, 

vem ganhando corpo também em países emergentes como o Brasil por parte de escolas e 

universidades e a expansão mundial da Educação à Distância (EaD) aumentam a exposição dos 

alunos a novas plataformas e ferramentas de construção do conhecimento. 

No Brasil, desde 1996 quando foi incorporada à Lei de Diretrizes e Bases (LDB), observa-se um 

aumento vertiginoso dessa modalidade educacional com mediação tecnológica. Segundo dados 

do Ministério da Educação do Brasil, o número de alunos matriculados em cursos deste tipo 

passou de 5.287 em 2000 para 930.179 em 2012, distribuídos entre 222 instituições 

credenciadas que ofertam cerca de 930 cursos de graduação. Além disso, atualmente 1 em cada 

5 novos alunos que pretendem ingressar na educação superior preferem cursos dessa 

modalidade. Segundo dados do Censo EAD.BR publicados em 2011 pela Associação Brasileira 

de Educação à Distância (ABED), os cursos de graduação à distância cresceram a uma taxa 

maior do que os cursos presenciais: 30,5% em média, contra 12,55% (cf. CGI.BR, 2012). 

Quanto a expansão do uso da internet entre a população brasileira, também os dados 

impressionam pelo aumento significativo de domicílios que possuem acesso á internet. Segundo 

dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil, em 2010 cerca de 27% dos domicílios brasileiros 

tinham acesso à internet, sendo observada uma concentração maior nas classes econômicas mais 

favorecidas (famílias de classes A e B, 90% e 65%, respectivamente). No que diz respeito ao 

acesso à internet por faixa etária, os dados são os seguintes: 5 a 9 anos (24%), 10 a 15 anos 

(65%), 16 a 24 anos (64%), 25 a 34 anos (52%), 35 a 44 anos (33%), 45 a 59 anos (20%) e 60 

anos ou mais (5%). Dentre esses dados, chama atenção a difusão do uso dos telefones celulares 

por parte de crianças entre 5 a 9 anos: 60% das crianças desta faixa etária utilizam celulares 

(18% efetivamente o possuem), sendo majoritariamente utilizado em atividades recreativas 

como games (89%) (cf. CGI.BR, 2010). 

Atualmente, é cada vez maior o número de jovens que ingressam nos cursos superiores de 

graduação com habilidades e competências cognitivas resultantes do uso intensivo das 

tecnologias digitais. A literatura denomina esse público de Nativos Digitais, e a necessidade de 

uma readequação das práticas docentes tradicionais na educação superior torna-se 

imprescindível. Os autores do presente trabalho pretendem discutir estas questões a partir de 

agora. 
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O conceito de nativos digitais: 

Vários são os termos utilizados para nomear a geração de indivíduos que são intensivamente 

socializados nas tecnologias digitais desde sua infância: “Geração Internet” (N-Generation), 

“Geração Digital” (D-Generation), “Milenares” (Millenials). No entanto, buscando evidenciar 

uma ruptura não apenas cronológica mas também atitudinal e comportamental, Prensky (2010, 

2012) denomina esse grupo de indivíduos com o termo Nativos Digitais. Thomas (2011) e 

Palfrey e Gasser (2011) identificam essa geração como composta por indivíduos nascidos após 

os anos 1980, que dominam estas tecnologias digitais sociais a ponto de serem parte integrante 

do seu cotidiano. Já indivíduos que aprendem a dominar as tecnologias digitais ao longo da vida 

adulta são por denominados de Imigrantes Digitais. 

Segundo Presnky, os Nativos Digitais foram socializados desde tenra idade nas tecnologias 

digitais, mostrando domínio, controle e destreza sobre computadores, notebooks, games, 

telefones móveis, navegação na internet e toda uma gama complexa de softwares e aplicativos 

que possibilitam a navegação nestes ambientes. 

Para Tapscott (2010), as principais características distintivas desses indivíduos são: uma maior 

liberdade de escolha e expressão, mesmo em países com regimes autoritários (vide o caso 

recente da Primavera Árabe, cujas manifestações foram impulsionadas por posts no Facebook e 

pelo serviço de mensagens do Blackberry); uma maior necessidade de personalização de 

produtos, serviços e experiências; capacidades investigativas e de escrutínio maiores, 

possibilitadas pelas ferramentas de busca e navegação das novas TICs, uma maior sintonia entre 

seriedade e lúdico, isto é, a busca da convergência das experiências de entretenimento e 

diversão em ambientes educacionais e de trabalho, o que é possibilitado pela adoção intensiva 

de games e outras formas de entretenimento digital; é também conhecida por ser uma geração 

da colaboração, do relacionamento e do compartilhamento – a prevalência de redes sociais 

digitais como o Facebook é indicador deste fato; a rapidez na busca, produção e retorno de 

respostas diante de atividades diversas propostas tanto no mundo digital quanto no mundo 

físico; por fim, são inovadores e buscam soluções criativas para a solução de problemas 

concretos que afligem o seu cotidiano – o desenvolvimento de soluções colaborativas que 

busquem a produção (crowdsourcing) e o financiamento de produtos  (crowdfunding), além de 

atividades de cunho educacional (redes sociais de aprendizagem) é um dos exemplos mais 

típicos deste impulso á inovação por parte da geração digital. 

O impacto do uso intensivo das tecnologias digitais nos estilos cognitivos dos nativos digitais é 

notável, especialmente quando confrontado em situações educacionais formais onde o uso de 

recursos pedagógicos tradicionais (leitura e textos escritos impressos, por exemplo) evidencia 

esse descompasso. Para Presnky (apud Mattar, 2010, p. 11), o estilo cognitivo dos nativos 
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digitais teria as seguintes características: raciocínio e processamento de informações mais 

rápido; processamento paralelo de informação; navegação em saltos e randômica, e não linear e 

sequencial; prevalência da informação de natureza visual em detrimento da codificada de 

maneira textual; conectividade e preferência por atividades sociais síncronas; busca ativa de 

informação; entretecimento entre atividades lúdicas e atividades ditas “sérias”; impaciência 

diante de atividades que não tragam recompensas rápidas e baixa tolerância à frustração; amplo 

convívio com a dimensão da fantasia; e, sensação positiva diante das tecnologias digitais.  

Palfrey e Gasser (2011) afirmam que uma das características mais marcantes dos Nativos 

Digitais é a indissociabilidade entre a vida online (virtual) e a vida offline (física). A identidade 

desses indivíduos no mundo físico é construída a partir de referências de sua vida online 

(identidade virtual) e vice-versa, criando um entretecimento entre essas duas dimensões jamais 

experimentado por qualquer geração anterior. A vida híbrida entre esses dois mundos não 

apenas é confortável, mas também necessária e comum. Para eles, as novas tecnologias digitais 

não são apenas meros objetos de status e consumo, mas ferramentas cognitivas que propiciam a 

ampliação de suas capacidades cognitivas, socialização e novas formas de produção artística e 

cultural. 

Oblinger & Oblinger (2005) aprofundam esta discussão, apontando que as principais 

características dos nativos digitais seriam a habilidade para ler imagens visuais, uma maior 

capacidade de integrar as dimensões virtual e física, a elevada flutuação da atenção, a 

prevalência do raciocínio indutivo e rapidez na produção de respostas, bem como a necessidade 

de retornos que também sejam rápidos. 

A cognição humana sofre impactos significativos das tecnologias digitais, dado seu impacto nas 

formas de perceber, aprender, armazenar, categorizar, processar e produzir informação. A 

exposição frequente a estas tecnologias proporciona o desenvolvimento das seguintes 

habilidades cognitivas: 

“x Competência representacional, ou seja, a capacidade de ler imagens visuais como 

representações do espaço tridimensional; 

x Habilidades multidimensionais visuoespaciais, isto é, a capacidade de criar “mapas mentais” e 

fazer “dobraduras de papel com a mente” (imaginar mentalmente os resultados de várias 

dobraduras em estilo origami, sem ter de fazê-las de fato); 

x Lógica indutiva, que é a habilidade de agir como um cientista, realizando observações, 

formulando hipóteses e descobrindo regras que conduzem o comportamento de uma 

representação dinâmica; 
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x Atenção difusa, isto é, a capacidade de focar várias coisas ao mesmo tempo e de responder 

rapidamente a estímulos inesperados” (Prensky, 2012, pp. 67 – 68). 

 

A noção de estilos de aprendizagem: 

Segundo Mattar (2010), um estilo de aprendizagem é “a maneira como cada pessoa processa, 

absorve e retém informações” (p. 3). Isso é oriundo da constatação de que indivíduos diferentes 

constroem conhecimentos de maneiras diversas, utilizando estratégias cognitivas adequadas a 

estes estilos. O fato de assumir que pessoas diferentes aprendem de maneiras diferentes leva a 

conclusão de que o planejamento de processos de ensino-aprendizagem que levem em 

consideração as diferenças individuais bem como os diversos estilos de aprendizagem 

conduzem a uma elevação da qualidade desse processo de construção do conhecimento para 

cada pessoa. 

Além das diferenças individuais na recepção e processamento de informação, as pesquisas que 

resultaram na Teoria das Inteligências Múltiplas reforçam a necessidade da adoção de estilos de 

ensino adequados a estas particularidades (Gardner, 1994, 1995, 1999 e 2005). Para Gardner 

(2007), a inteligência pode ser entendida como uma capacidade computacional do sistema 

cognitivo humano, isto é, a maneira como o indivíduo processa informação, que pode ser de 

nove tipos (ou 9 inteligências, segundo o autor): musical, corporal-cinestésica, lógico-

matemática, linguística, espacial, interpessoal, intrapessoal, naturalista e existencial. No 

entanto, cabe ressaltar que os estilos de aprendizagem estão relacionados com as múltiplas 

inteligências, mas ambos não são equivalentes. A relação entre esses se dá pelo fato de que as 

diferentes inteligências interferem nos diferentes estilos cognitivos de cada indivíduo, 

configurando diferentes maneiras de receber, absorver e reter informação. 

Os modelos teóricos sobre os estilos de aprendizagem são diversos, e o adotado neste artigo é o 

desenvolvido por Felder e Silverman (1988), que prossibilitou a criação de um Índice de Estilos 

de Aprendizagem (ILS – Index of Learning Styles) para estudantes universitários. Tal modelo, 

em realidade, baseia-se em aportes teóricos diversos, tais como a teoria dos tipos psicológicos 

de Carl G. Jung e o modelo de estilos de aprendizagem de  David Kolb. De uma maneira ampla, 

um estilo de aprendizagem é uma resposta do aluno a cinco indagações formuladas pelo 

professor: qual tipo de informação que o aluno preferencialmente percebe (sensorial-externa ou 

intuitiva-interna)? Qual canal sensorial do estudante a informação externa é preferencialmente 

recebida (visual ou adutivo-linguístico)? Qual tipo de organização de informação torna o 

aprendizado mais agradável para o aluno (Indutivo ou dedutivo)? Como o aluno prefere 

processar a informação recebida (ativa ou reflexivamente)? Como o estudante progride na 
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compreensão da informação (sequencial-passo a passo ou globalmente-em saltos)? (cf. Felder e 

Silverman, 1988, p. 675) 

Segundo os autores, os estilos podem ser organizados a partir de quatro dimensões, a saber:  

x Ativo (aprendizagem pela prática e em grupo) vs. Reflexivo (aprendizagem via pensamento 

individual). 

x Sensorial (pensamento prático, concreto, experiencial, orientado para fatos) vs. Intuitivo 

(pensamento abstrato, teórico). 

x Visual (aprendizado por gráficos, figuras e tabelas) vs. Verbal (preferências por explicações 

escritas e faladas). 

x Sequencial (pensamento linear privilegiando pequenos passos) vs. Global (pensamento 

holístico, em saltos, a partir de grandes conjuntos de ideias). 

Estilos de aprendizagem diferentes levam, necessariamente, à proposição de estilos de ensino 

adequados a cada um por parte dos professores. Tal como no caso da construção do 

conhecimento no âmbito dos estudantes, a proposta de estilos de ensino deve levar em 

consideração as seguintes questões: qual tipo de informação é enfatizada pelo docente (concreta 

ou abstrata)? Qual tipo de apresentação é utilizada (visual ou verbal)? Como esta apresentação 

está organizada (indutiva ou dedutivamente)? Qual o tipo de participação do aluno é facilitada 

por esta apresentação (ativa ou passiva)? Que tipo de perspectiva é proporcionada por esta 

apresentação (sequencial ou global)? (cf. Felder e Silverman, p.675). 

O uso intensivo das tecnologias digitais proporciona o desenvolvimento de habilidades, 

competências e estilos de aprendizagem que entram em choque com o estilo pedagógico 

tradicional de aprendizagem adotado em instituições de ensino superior, na grande maioria dos 

seus cursos de graduação. Esta observação feita por Felder e Silverman (1988) no âmbito do 

ensino de engenharia, pode ser facilmente generalizada para outras carreiras universitárias. 

Enquanto a metodologia pedagógica utilizada em sala de aula é tradicional, isto é, privilegia a 

exposição oral, dedutiva, intuitiva, passiva e sequencial, os estudantes que ingressam nestas 

instituições apresentam um estilo de aprendizagem mais holístico, sensorial, indutivo, ativo e 

global. O resultado, como pode ser percebido em sala de aula, desagua em baixo engajamento e 

motivação dos alunos, evasão elevada, baixo rendimento escolar e, o mais grave de tudo, uma 

profunda decepção profissional e com a própria formação oferecida. Além disso, a urgência 

dessa reflexão deve ser maior haja visto o ingresso crescente de alunos em cursos de graduação 

com habilidades, competências e estilos cognitivos cada vez mais assemelhados aos Nativos 

Digitais. Esse será o objeto de discussão da próxima seção deste trabalho. 
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Nativos digitais e estilos de aprendizagem: para uma reconfiguração da prática docente: 

Apesar do fato de que as instituições educacionais podem – e devem – aproveitar as 

oportunidades proporcionadas pelas tecnologias digitais, a introdução e o uso destas ferramentas 

em sala de aula é ainda controverso, e o debate é deveras contaminado por afirmações 

ideológicos de cunho tecnófobo. No âmbito das universidades brasileiras, tanto federais quanto 

estaduais, é comum o discurso – tanto entre professores quanto estudantes – de que os 

computadores irão substituir a sala de aula presencial, ou então que a Educação a Distância 

(EaD) irá decretar a obsolescência de professores e da escola. Para além de uma visão desse 

cunho, ou então de sua vertente otimista tecnófila, os autores desse ensaio entendem que tal 

discussão deve ser feita de maneira serena, dada a complexidade que tal temática exige. Não 

acreditamos que a tecnologia digital irá acabar com a forma tradicional de ensino presencial, 

mas sim complementá-la, aprimorá-la e até mesmo transformá-la. O fato é que, mesmo à revelia 

das escolas e dos planejadores educacionais, as tecnologias digitais têm como porta de entrada 

nos ambientes escolares os Nativos Digitais, e tal realidade não pode ser mascarada tanto por 

professores, como gestores educacionais e profissionais de políticas públicas da área. 

Apesar das instituições de ensino superior nas últimas décadas introduzirem as tecnologias 

digitais na oferta de cursos de graduação, extensão e pós-graduação, bem como em suas 

metodologias de ensino, acreditamos que atualmente o elo mais frágil do trinômio instituição de 

ensino superior/professor/aluno reside justamente no professor. No caso brasileiro, os cursos 

superiores de formação de professores discutem a educação com mediação tecnológica de forma 

ainda tímida, quando não com fortes colorações ideológicas que carregam as cores da paleta 

tecnófoba. O resultado é cada vez mais professores despreparados tanto teoricamente quanto 

metodologicamente, que lidam com uma realidade onde a ubiquidade das tecnologias digitais 

grassa em sala de aula com os alunos nativos digitais navegando em telefones móveis, tablets e 

notebooks, enquanto docentes reclamam que esses alunos são cada vez mais desmotivados, 

desinteressados, perdidos. 

Ao longo dos seus textos, Prensky (2010, 2012) discute este gap cada vez maior entre 

instituições de ensino analógicas e alunos digitais. Ou, melhor dizendo, entre alunos (nativos) 

digitais e professores (imigrantes) digitais. Mesmo em escolas onde a inseração das tecnologias 

digitais é trazida em sala de aula (salas de aula equipadas com lousas mágicas, disciplinas ou 

cursos inteiros realizados online), a dificuldade do professor em lidar com estes alunos bem 

como as ferramentas proporcionadas por estas é notável. Isso justifica a queixa constante, tanto 

por parte dos alunos quanto dos planejadores educacionais, de um uso pouco eficiente destas 

ferramentas por parte do corpo docente.  
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Segundo Cecchettini (2011, p. 8), as características dos professores imigrantes digitais são as 

seguintes: controlam objetos e a tecnologia é um recurso eventual; preferem a oferta de 

informação lenta e controlada, de fontes limitadas; preferem processamento linear e tarefas 

únicas e limitadas; preferem oferecer texto ao invés de figuras, som e vídeo; preferem oferecer 

informação de forma linear, lógica e sequencial; preferem adiar a gratificação e as recompensas 

para o final do período; preferem ensinar o que está no currículo e testes padronizados; e, por 

fim, estão orientados para o trabalho, limitando-se a cumprir o programa e a fazer os testes de 

avaliação. 

O uso intensivo das tecnologias digitais promove uma mudança nas formas de recepção, 

codificação, processamento e armazenamento da informação, conforme discutido na seção 

anterior deste trabalho. Torna-se necessário o desenvolvimento de modelos teóricos que 

discutam as alterações destas tecnologias nos processos de organização e construção do 

conhecimento na cognição de indivíduos fortemente socializados neste ambiente. 

A este respeito, Johnson (2010) propõe um modelo teórico sobre a aprendizagem com mediação 

tecnológica denominado de Modelo Ecológico Tecno-Microsistêmico. Sua premissa é a de 

observá-la como fruto da relação entre o aluno e a estimulação ambiental ocorrida em diferentes 

contextos (escola, casa e comunidade), cujo volume de informação é drasticamente expandido 

com o acesso às tecnologias digitais e seus diferentes usos, a saber informativo, comunicativo e 

recreativo. 

Dede (2005, p. 10) aponta que o estilo de aprendizagem dos nativos digitais é marcado pelas 

seguintes características: fluência em diferentes mídias, validando cada espécie de 

comunicações, atividades, experiências e expressões possibilitadas por cada uma; aprendizagem 

baseada na busca e síntese coletiva em detrimento da procura e absorção individual por uma 

única e melhor fonte; aprendizado ativo baseado na experiência que geralmente inclui a 

atividade reflexiva; associações não-lineares de redes de representação ao invés de roteiros 

lineares; e co-design de experiências de aprendizagem adequadas às necessidades e interesses 

individuais.  

Seguindo a taxionomia de Felder e Silverman (1988), o trabalho de Saeed, Yang e Sinna (2009) 

procura identificar as atividades no mundo digital preferidas dos alunos nativos digitais bem 

como seus respectivos estilos de aprendizagem. Como algumas indicações de atividades e 

estilos de aprendizagem, pode-se traçar as seguintes correlações: alunos com estilos intuitivos e 

globais prefeririam a construção e alimentação de blogs; já alunos sensoriais privilegiariam o e-

mail como ferramenta de troca de informação; por outro lado, alunos reflexivos, sequenciais e 
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verbais aprenderiam melhor via podcasts;53 por fim, alunos com um estilo ativo de 

aprendizagem dariam preferência a marcadores sociais (social tagging), muito frequente em 

redes sociais digitais; por fim, alunos visuais se sentiriam mais confortáveis adquirindo 

conhecimento por intermédio de vodcasts54. 

Em um survey realizado com estudantes universitários australianos, Johnson e Broadley (2011) 

aprofundaram a relação entre os estilos de aprendizagem e suas competências digitais nos 

ambientes escolar, doméstico e comunitário. Estudantes caracteristicamete reflexivos deram 

preferência a atividades de comunicação assíncrona como o Twitter e blogs. Já estudantes com 

um estilo ativo utilizavam a internet como uma ferramenta de solução de problemas, tais como 

busca de mapas e realização de ligações telefônicas via Skype.  

Ainda segundo as autoras, estudantes sensoriais se encontram mais adaptados a rotina 

universitária por preferirem metodologias pedagógicas sistemáticas e repetitivas, enquanto 

estudantes intuitivos tendem a buscar relações e novas possibilidades, sentindo-se mais a 

vontade com abstrações e formulações hipotéticas. Dessa maneira, sensoriais preferem 

disciplinas mais práticas, conectadas à realidade, enquanto intuitivos sentem-se confortáveis 

com disciplinas mais inovadoras e com metodologias pedagógicas não-convencionais. Nesse 

sentido, atividades exploratórias possibilitadas pelas novas tecnologias digitais podem ser 

motivadoras e extremamente engajadoras de estudantes com perfil intuitivo. 

No caso do par visual – verbal, estudantes do segundo estilo são privilegiados dado a 

prevalência das explicações escritas e faladas na educação superior. Como as novas tecnologias 

digitais privilegiam a produção de conteúdo de natureza vísuoauditiva, um gap se estabelece 

entre estudantes com este perfil e a metodologia pedagógica tradicional utilizadas na educação 

superior. Enquanto a informação digital é apresentada sob forma de vídeos, sons, gráficos e 

imagens, a maioria esmagadora da informação disposta nas salas de aula é textual, dificultando 

a representação visual da informação verbal. Logo, o uso de informações codificadas em vídeos, 

gráficos, imagens e tabelas deve ser incentivado em sala de aula a fim de suprir a distância entre 

a aprendizagem tradicional e aprendizagem com mediação tecnológica. 

No entanto, conforme notado pelas autoras, cabe ressaltar que o uso de tais competências 

digitais pode ser alterado em função do contexto de uso, implicando no fato de que alunos de 

diferentes estilos de aprendizagem fazem uso de diversas competências digitais em situações 

específicas, seja em âmbito universitário, doméstico ou em interações sociais mais amplas. 

                                                           
53 Nome dado ao arquivo de áudio digital, frequentemente em formato MP3 ou AAC (este último pode 
conter imagens estáticas e links), publicado através de podcasting nainternet e atualizado via RSS. 
54 Vodcast é um método de distribuição de vídeos pela Internet ou por uma rede de computadores que 
utiliza as ferramentas desenvolvidas no podcast para criar uma lista de vídeos em forma de streaming e 
que se atualiza automaticamente, conforme novos vídeos são inseridos em uma página da internet. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81udio
http://pt.wikipedia.org/wiki/MP3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding
http://pt.wikipedia.org/wiki/Podcasting
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/RSS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Podcast
http://pt.wikipedia.org/wiki/Streaming
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Por fim, Oblinger e Oblinger (2005), ao discutirem as implicações da entrada dos nativos 

digitais na educação superior, aponta que as características desta geração que devem ser foco da 

reconfiguração da prática docente são as seguintes: 

x Alfabetização digital: o domínio das novas TICs proporciona a estes indivíduos conforto e 

destreza ao navegarem pelos diferentes ambientes virtuais. A difusão de tablets e smartphones 

oferece a esta experiência de navegação maior ubiquidade e mobilidade, tornando-a uma 

constante no cotidiano destes indivíduos. No entanto, a compreensão crítica do uso destas 

tecnologias é baixa, sendo necessária expandi-la especialmente no que toca à questões 

concernentes às privacidade do usuário. A baixa alfabetização na leitura e texto impressos 

também deve ser enfocada com especial atenção por parte dos professores. 

x Conectividade intensiva: telefones móveis com acesso à internet de banda larga e tablets são 

os principais vetores de aumento da conectividade dessa geração, o que torna estes indivíduos 

denominados por autores como Douglas Rushkoff como “crianças da tela”. Um maior equilíbrio 

das atividades no mundo virtual e no mundo físico deve também ser buscado. 

x Imediatismo: o imediatismo no mundo virtual tem consequências positivas e negativas. A 

capacidade de resposta rápida, as habilidades multitarefas e a destreza em realizar trabalhos 

simultâneos deve ser equilibrada com a busca de engajamento ativo, aprofundamento consciente 

e busca reflexiva de soluções para as diferentes situações. Nunca foi tão necessária a 

harmonização entre o binômio rapidez – precisão. 

x Experienciais: a prevalência do “aprender fazendo”, característico desta geração, é algo que 

deve não apenas ser feito, mas incentivado no âmbito da docência. No entanto, é mister 

ressalvar que atividade prática sem metacognição (isto é, uma reflexão sistemática sobre os 

próprios processos cognitivos que proporcionaram a busca desta solução) deve ser também 

evitada no âmbito da educação superior. A atividade prática deve ser combinada com a reflexão 

teórica, inclusive textual e não apenas verbal. 

x Sociabilidade: a sociabilidade no mundo virtual, incrementada pelas mídias e redes sociais, 

deve também ser incentivada na educação superior, a partir da criação de trabalhos em sala de 

aula que incentivem o trabalho colaborativo e criativo, e reforcem o espírito de trabalho em 

grupo. 

x Interatividade: a intensividade no uso de recursos multimídias, presentes nos diferentes 

ambientes digitais de navegação, é um estímulo para as atividades de educação com mediação 

tecnológico. No entanto, em atividades síncronas presenciais, a apresentação e discussão do 

conteúdo por parte do professor deve levar em consideração a necessidade premente de 
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interatividade que propicie o engajamento ativo dos alunos nas atividades propostas. A sala de 

aula presencial pode, e deve, ser instigante, reflexiva, interessante e geradora de engajamentos 

ativos e criativos dos alunos. 

 

Observações finais: 

À guisa de conclusão, retomando as reflexões de Felder e Silverman (1988), independentemente 

do estilo de aprendizado do aluno em questão, algumas técnicas de ensino devem ser adotadas 

de maneira mais intensiva especialmente na educação superior, visando aumentar a motivação, 

o engajamento ativo e o processo de construção do conhecimento de maneira mais efetiva e 

prazerosa por parte do aluno. Algumas delas, que os autores desse trabalho consideram como 

relevantes para a docência com alunos Nativos Digitais, são: 

x Relacionar o material apresentado com o material discutido anteriormente, e indicando as 

relações com informações a serem discutidas ao longo do tempo futuro (atingindo estudantes de 

estilo global). 

x Equilibrar informações concretas (fatos, dados, indicadores) e materiais de natureza abstrata 

(teorias, hipóteses), bem como equilibrar o uso de métodos práticos baseados em rotinas de 

resolução de problemas como baseados em compreensões fundamentais (atingindo tanto alunos 

sensoriais quanto intuitivos) 

x Combinar o uso de gráfico, ilustrações e outros materiais sensoriais antes, durante e depois da 

exposição verbal do conteúdo. O uso de filmes, vídeos e demonstrações é recomendado para 

alunos com estilos sensoriais e ativos. 

x Utilizar recursos provenientes das tecnologias digitais, além de mesclar momentos presenciais 

e momentos não-presenciais durante o curso a ser ministrado (blended learning), facilitando o 

aprendizado de alunos ativos e sensoriais. Nesse sentido, atividades síncronas em grupo 

utilizando a mediação tecnológica, além do horário da aula presencial, são indicadas a fim de 

incentivar a interatividade e desenvolver o senso de grupo e de cooperação entre os alunos. 

x Inserir pausas para reflexão durante a aula, quebrando o ritmo das aulas expositivas 

prolongadas com atividades que engajem o aluno, tais como discussões de casos, resolução de 

exercícios. Além disso, breves pausas para reflexão do material apresentado também são 

recomendadas. Atividades de grupo são bastante eficazes para atingir este objetivo. 
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x Utilizar atividades de grupo do tipo brainstorming tanto em momentos presenciais quando não 

–presenciais, tomando o cuidado de incentivar as soluções propostas nos debates mesmo que 

eventualmente incorretas. A criatividade deve ser incentivada, acima de tudo. 

x Por fim, discutir com os alunos a questão da diversidade dos estilos de aprendizagem e suas 

características, mostrando que as eventuais dificuldades de aprendizado durante o curso não 

podem ser justificadas apenas por questões individuais. 
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Resumo: 

Problemática 

El tránsito de una enseñanza de carácter reproductivo a una enseñanza constructiva plantea retos 

en docentes y alumnos universitarios de significativo calado y de compleja solución. Esta 


