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Resumo 

Este estudo tem por objetivo analisar os estilos de aprendizagens dos estudantes como um 

dos elementos orientadores para a práxis docente. Compreende os estilos de aprendizagem como a 

maneira distinta pela qual uma pessoa prefere absorver, processar e reter a informação, não sendo 

possível qualificá-los como estilos bons ou ruins de aprendizagem. Dentre os muitos modelos de 

estilos de aprendizagem existentes, este estudo analisa o modelo preconizado por Felder & 

Silverman (1998), visto tratar-se no mais indicado em estudos para fins educacionais. Do ponto de 

vista metodológico esta pesquisa, configura-se como uma investigação exploratória descritiva, com 

abordagem qualitativa, que utiliza como fonte de dados tanto uma revisão de literatura sobre a 

temática quanto uma pesquisa survey, realizada em Salvador, Bahia, Brasil, em uma amostra de 

329 estudantes do ensino superior, vinculados a um polo de apoio presencial de um centro 

universitário. Os resultados revelaram que os estudantes possuem os seguintes estilos preferenciais 

de aprendizagem: a) estilo ativo na dimensão processamento da informação (66%); b) na dimensão 

relacionada com a forma de percepção da informação demonstraram forte tendência para o estilo 

sensorial (86%); c) equilíbrio entre estilo visual (52%) e verbal (48%) na dimensão relacionada 

com a forma preferencial de captação da informação e d) preferem compreender a informação no 

estilo sequencial (74%). O artigo conclui que o conhecimento dos estilos de aprendizagem dos 

estudantes possibilita ao docente potenciar suas técnicas de ensino, adequando-as aos modos 

preferenciais de aprendizagem dos educandos, ao mesmo tempo em que lhes estimula o 

desenvolvimento de estilos não preferidos, quais habilidades a serem desenvolvidas; tornando o 

inteiro processo de ensino e aprendizagem mais significativo e estimulante. 
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This study aims to analyze students’ learning styles as one of the guiding elements for 

teaching praxis. It understands learning styles as the distinct way a person prefers to absorb process 

and retain information, without qualifying them as being either positive or negative.Among the 

models of existing learning styles, this paper analyzes that advocated by Felder and Silverman 

(1998), as it is the most appropriate for educational studies. From a methodological point of view, 

it comprises descriptive exploratory research, with a qualitative approach, using both a literary 

review of the theme and a survey, which was carried out in Salvador, Bahia, Brazil, with a sample 

of 329 university students at a private university support center as a data source. The results 

revealed that the students have the following preferred learning styles: a) an active style when 

processing information (66%); b) a strong tendency towards a sensory style for the way that 

information is perceived (86%); c) a balance between a visual (52%)  and verbal (48%) style with 

regards to the preferred way of grasping information and d) they prefer to understand the 

information in a sequential style (74%). The article concludes that knowledge of students’ learning 

styles enables teachers to refine their teaching techniques, adapting them to the students’ preferred 

learning styles, while encouraging them to develop less popular styles, depending on the skills 

which are being developed; this makes the entire teaching and learning process more meaningful 

and stimulating. 

 

 

Introdução 
Ensinar e aprender na educação superior tem sido o tópico de constantes reflexões entre 

pesquisadores em função das demandas impostas pela sociedade contemporânea, pois não é mais 

cabível a perpetuação do didatismo característico da pedagogia bancária. Deveras, a compreensão 

dos diferentes estilos de aprendizagem dos estudantes constitui-se em um dos pontos de partida 

para a ressignificação das estratégias de ensino com vistas ao aprendizado significativo.  

Diante disto, o objetivo deste artigo é analisar os estilos de aprendizagens de uma amostra de 

estudantes do ensino superior privado, buscando correlacioná-los com práticas docente factíveis 

com os estilos mapeados. Trata-se de uma investigação exploratória descritiva, com abordagem 

qualitativa, que utiliza como fonte de dados uma pesquisa survey, realizada em 329 estudantes do 

ensino superior, vinculados a um polo de apoio presencial de um centro universitário brasileiro. 

O estudo é relevante diante da massificação da educação superior que requer um olhar 

menos mercantilista e mais focado no processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista tanto o 

desenvolvimento das competências exigidas nas diretrizes curriculares quanto a inserção do 

egresso no exigente mundo do trabalho. Ademais, esta investigação proporciona oportunidade de 

reflexão aos docentes do ensino superior para que atentem às especificidades dos estilos de 
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aprendizagem dos seus estudantes, a fim de subsidiar a escolha de metodologias de ensino 

facilitadoras do processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

Referencial Teórico 
Estilos de aprendizagem relacionam-se à forma como as pessoas absorvem, processam e 

retém as informações e estão fundamentados nas teorias da psicologia da aprendizagem. Deve-se 

ressaltar que os estilos de aprendizagem não podem ser considerados como ruins ou bons, antes 

refletem o modo preferencial do estudante organizar e controlar seu processo de construção do 

conhecimento (Kuri, 2004; Pereira, 2005; Almeida, 2010). 

De acordo com Santo, Soares, Silveira & Oliveira (2013) a literatura apresenta mais de 

cinquenta modelos de estilos de aprendizagem, no entanto, as pesquisas na área educacional tem 

privilegiado os modelos de Kolb (1984) e Felder & Silverman (1998), sendo este último 

direcionado para as investigações relacionadas com o processo de ensino e aprendizagem, visto ter 

sido concebido neste ambiente.  

O modelo de mapeamento dos estilos de aprendizagem proposto por Felder & Silverman 

(1988) está relacionado com a forma de captação, percepção, organização, processamento e 

compreensão da informação pelo indivíduo e contempla quatro dimensões, a saber: percepção 

(sensorial ou intuitiva), captação (visual ou verbal), processamento (ativo ou reflexivo) e 

entendimento ou compreensão (sequencial ou global), resumidas no quadro 1 e correlacionadas 

com seu respectivo indicativo de estilo de ensino. Neste modelo o mapeamento dos estilos de 

aprendizagem é realizado pelo preenchimento e posterior compilação de um questionário intitulado 

ILS – Index of Learning Styles. 

 
Quadro 1:  Estilos Cognitivos de Aprendizagem do Modelo de Felder & Silverman (1998) 
 

Dimensão Estilo de 
Aprendizagem 

Descrição e indicativo de estilo de ensino 

 
Processamento 

 

Ativo Aprendem através experimentação ativa, compreendem as informações 
mais eficientemente discutindo e aplicando os conceitos. 

Reflexivo Precisam de um tempo sozinhos para pensar e refletir sobre as 
informações obtidas. 

 
Percepção 

Sensorial Preferem lidar com situações concretas, dados e experimentos 
Intuitivo Intuitivos são inovadores, gostam de lidar com conceitos, teorias e 

abstrações. 
Captação ou 
Alimentação 

(Entrada) 

Visual Aprendem mais facilmente através de figuras, diagramas, fluxogramas, 
filmes e Demonstrações. 

Verbal Compreendem melhor as informações que são transmitidas por meio das 
palavras. 

 
Compreensão 

 

Sequencial Aprendem melhor quando o conceito é expresso de forma contínua de 
dificuldade e complexidade. 

Global São multidisciplinares, aprendem em grandes saltos, lidando de forma 
aleatória com os conteúdos. 

Fonte: Adaptado de Felder & Silverman (1988) 
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Na proposta de Felder & Silverman (1988) os estilos devem ser considerados como polos 

que se complementam para originar uma dimensão da informação. Os autores esclarecem que as 

pessoas possuem todos os estilos em intensidades diferentes, como habilidades a serem exploradas, 

sendo desaconselhável enquadrar os indivíduos em categorias rígidas, conforme expresso por 

Almeida (2010).  

Em contraponto, a abordagem dos estilos de aprendizagem não é um consenso entre os 

pesquisadores, sendo questionada a validação dos instrumentos de mapeamento. Todavia, os 

estudos de Zywno (2003) não somente validam os instrumentos utilizados como os apresentam 

qual alternativa para que o docente possa adequar suas aulas às diferentes formas de aprendizado 

dos estudantes (Rosario, 2006; Santo et al 2013). 

 

 

Metodologia da Pesquisa 
A investigação foi realizada com estudantes do ensino superior das modalidades presencial e 

a distância, matriculados em um Polo de Apoio Presencial de um Centro Universitário privado 

brasileiro. Participaram no estudo uma amostra aleatória de 329 estudantes oriundos de diferentes 

cursos, sendo 117 da pós-graduação a distância, 104 da pós-graduação presencial e 108 estudantes 

da graduação a distância.  Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão dos estudantes na 

amostra: a) estar matriculado com aluno regular da instituição; b) concordar em participar da 

pesquisa e c) responder corretamente às questões do instrumento da pesquisa.  

A coleta de dados foi realizada utilizando-se a técnica de levantamento ou pesquisa survey 

mediante a aplicação do questionário ILS, preconizado por Felder & Silverman (1998). O 

questionário aborda as quatro dimensões de estilos de aprendizagem deste modelo e totaliza 44 

(quarenta e quatro) questões dicotômicas, sendo 11 (onze) para cada uma das dimensões.   

Este modelo foi elegido por apresentar um instrumento de fácil compreensão e direcionado 

para a identificação de estilos de aprendizagem em adultos.  Adicionalmente, o questionário ILS 

contempla acesso livre para compilação dos dados, por intermédio da página web da Universidade 

da Carolina do Norte, EUA. 

 

 

Análise e Discussão dos dados 
Tendo em vista os objetivos da investigação, agrupou-se os dados coletados com o 

questionário ILS em 4 (quatro) dimensões e seus respectivos estilos de aprendizagem, conforme 

preconizado pelo modelo Felder & Silverman (1988), a saber, ativos/reflexivos, 
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sensoriais/intuitivos, visuais/verbais e sequenciais/globais, cujos resultados estão sintetizados na 

tabela 2. 

Os dados coletados nesta investigação estão em consonância com a pesquisa realizada por 

Rosário (2006) entre alunos do ensino superior que revelou como estilos dominantes de 

aprendizagem os ativos (63,5%), sensoriais (82,7%), visuais (71,0%) e sequenciais (52,4%). 

Adicionalmente, os pesquisadores Belhot, Freitas e Dornelas (2005) ao utilizarem o ILS com 123 

estudantes de graduação presencial observaram preferências pelas dimensões ativo (60%), sensorial 

(72%), visual (78%) e sequencial (45%); resultados estes que corroboram as tendências 

predominantes observadas na amostra investigada. 

A investigação revelou que na amostra pesquisada a dimensão processamento da informação 

apresenta uma predominância do estilo ativo (66%) e fornece importantes encaminhamentos para a 

instauração da relação dialógica no processo de ensino e aprendizagem. Torna-se imperativo que 

sejam introduzidas técnicas de ensino capazes de induzir o estudante à ação. As TICs – 

Tecnologias de Informação e Comunicação quando utilizadas quais tecnologias educacionais, 

podem contribuir para que tais estudantes desenvolvam a autonomia no seu processo de 

autoaprendizagem (Santo et al, 2013).    

Tabela 2: Estilos de Aprendizagem– Modelo Felder & Silverman (1998) 
Dimensão Estilo de Aprendizagem Total %

Ativo 218 66%
Reflexivo 111 34%
Sensorial 283 86%
Intuitivo 46 14%
Visual 171 52%
Verbal 158 48%
Sequencial 243 74%
Global 86 26%

n = 329

Processamento

Perpecção

Captção

Compreensão

 
Fonte: dados da pesquisa 
No tocante à dimensão percepção da informação, a pesquisa demonstrou elevada 

predominância do estilo sensorial (86%).   De acordo com Kuri (2004) tais estudantes são 

metódicos concretos e “sentem mais confortáveis aprendendo e seguindo regras e procedimentos 

pré-estabelecidos” (p.88).  Desta maneira, as estratégias de mediação pedagógica deverão 

contemplar o estabelecimento de procedimentos claros e detalhados, abordando o conteúdo de 

forma contextualizada com o mundo contemporâneo e, quando apropriado, com a utilização de 

laboratórios de práticas, conforme Santo et al (2013). 

Na dimensão relacionada com as estratégicas de captação da informação, os dados coletados 

apontam para equilíbrio entre os estilos visual e verbal.  Desta forma, terão mais êxito as estratégias 

didáticas que combinam os recursos áudio visuais com as explanações verbais. O docente deve 
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considerar que os estudantes com estilo visual terão mais facilidade com as informações que 

estimulam o canal sensorial, tais como figuras, diagramas, fluxogramas, demonstrações, filmes 

entre outras, enquanto que os estudantes com estilo verbal privilegiam explanações escritas ou 

faladas; extraídas de discussões ou explicações verbais (Felder & Silverman, 1988).  

Finalmente, na dimensão relacionada com a forma de compreensão da informação, a 

pesquisa revelou o estilo sequencial (74%) como preferido pelos estudantes pesquisados.  Kuri 

(2004) aponta que tais estudantes apresentam processos cognitivos lineares para solução de 

problemas, aprendendo melhor quando o assunto lhes é colocado de maneira contínua em termos 

de complexidade e dificuldade.  Desta forma, cabe ao docente organizar os conteúdos em passos 

lógicos e compreensíveis, correlacionando-os com questões reais e valendo-se de técnicas de 

ensino diversas, tais como apresentação dialógica, estudos de casos, perguntas e respostas etc. 

 

 

Considerações finais 
O ensino superior tem imposto inúmeros desafios à docência universitária, sendo cada vez 

mais necessário buscar estratégias de mediação pedagógica que sejam capazes tanto de promover o 

processo de ensino, quanto potencializar a aprendizagem significativa dos estudantes. Nesta 

perspectiva, a compreensão dos estilos de aprendizagem dos estudantes fornece subsídios valiosos 

para a práxis docente. 

Entretanto, os estilos de aprendizagens não devem ser rotulados como bons ou ruins, pois tão 

somente apresentam as preferências dos estudantes nas dimensões estudadas e, sobretudo, 

constituem-se em oportunidades para desenvolver nos estudantes as habilidades naqueles estilos 

tidos como não preferenciais.  

A pesquisa de campo realizada neste estudo demonstrou que, na dimensão processamento da 

informação, a amostra investigada apresentou uma predominância do estilo ativo de aprendizagem 

(66%), reforçando a necessidade de técnicas de ensino capazes de induzir o estudante à ação. Na 

dimensão percepção da informação, a pesquisa demonstrou elevada predominância de estudantes 

com o estilo sensorial (86%), requerendo estratégias de mediação pedagógica que contemplem 

procedimentos definidos e, preferencialmente, com a utilização de práticas laboratoriais.  

No tocante à dimensão relacionada com as estratégias de captação da informação, os dados 

da pesquisa de campo apontaram para um equilíbrio entre os estilos visual (53%) e verbal (48%), 

revelando que as estratégias didáticas mais exitosas com tais estudantes serão aquelas que 

combinem os recursos áudio visuais com as explanações verbais. Por fim, na dimensão relacionada 

à forma de compreensão da informação, o estilo sequencial foi o preferido pelos estudantes 

pesquisados (74%), demonstrando que apresentam processos cognitivos lineares e aprendem 

melhor com conteúdo apresentado em nível crescente de dificuldade e complexidade. 
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Nesta perspectiva, as metodologias didáticas de ensino necessitam ajustar-se aos estilos 

predominantes de aprendizagem dos estudantes visando possibilitar um processo de ensino e 

aprendizagem prazenteiro e significativo Conciliar as metodologias de ensino com os estilos dos 

estudantes é o desafio imposto ao professor reflexivo da contemporaneidade, visto que este 

necessita reinventar-se a cada aula planejada e ministrada, afastando-se assim do estereótipo do 

mero conteudista e dador de aulas.  
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Resumo 
Este trabalho é baseado do Projeto de Dissertação de Mestrado com tema Autoavaliação no 

âmbito da educação superior: o caso da Universidade Federal de Pernambuco. Pertencente ao 

Núcleo de Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação, do Programa de Pós-

Graduação em Educação,da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, na cidade do Recife, 

Estado de Pernambuco, Brasil. É uma pesquisa que está em andamento, no entanto não trataremos 

aqui de resultados, mas da intenção que o mesmo tem no âmbito da investigação educacional no 

Ensino Superior.Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa para atender ao que se pretende 

realizar no âmbito da investigação social. Teremos como foco a autoavaliação, tendo em vista que 

é um processo permanente de análise, reflexão, autoconsciência institucional, de construção e 

formação onde as instituições fazem uma análise crítica de suas ações e de seus processos em 

desenvolvimento. Seu objetivo é Analisar a utilização dos relatórios finais do Índice Geral de 

Curso (IGC) pelos gestores dos cursos de graduação da UFPE. Optamos desenvolver um Estudo de 

Caso porque se trata de um caso em particular.Será valorizada na análise dos dados a subjetividade 

dos sujeitos através dos seus discursos sobre a autoavaliação da instituição e suas ações voltadas 

aos relatórios finais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Nossa 

análise dos dados será respaldada pela teoria Análise do discurso de Fairclough (2001), onde o 

teóricopropõe o uso da linguagem como forma de prática social, onde o discurso implica ação e 

pode agir sobre os sujeitos. O interesse para desenvolver esta pesquisa surgiu após averiguarmos as 

pesquisas feitas em Pernambuco nas Universidades de maiores destaques. Percebemos que não 


