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METODOLOGIAS DE ENSINO NA GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA E OS ESTILOS 
DE APRENDIZAGEM: UM ESTUDO PILOTO 

 

 
Resumo 

Diante da necessidade de uma nova formação dos profissionais de saúde que vise 
atender aos princípios e diretrizes do SUS, faz-se necessário as instituições de 
ensino superior repensarem suas metodologias de ensino. É essencial a 
compreensão sobre o modo como os alunos aprendem, isto é, o estilo de 
aprendizagem. Nessa perspectiva, este estudo objetivou identificar os estilos e 
preferências de aprendizagem de estudantes da graduação em Farmácia da 
Universidade Federal de Sergipe submetidos às metodologias ativa e tradicional, 
bem como, avaliar a aplicabilidade do instrumento Index of Learning Styles 
Questionnaire (ILS). Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de caráter 
transversal realizado com 38 estudantes (23 submetidos à metodologia ativa e 15 à 
metodologia tradicional) em junho de 2015. O ILS possui 44 questões com quatro 
dimensões, que representam as etapas da aprendizagem: percepção (sensorial ou 
intuitivo); entrada (visual ou verbal); processamento (ativo ou reflexivo), e 
entendimento (sequencial ou global). O estudo piloto apontou que não houve 
diferença significativa entre os estilos de aprendizagem de estudantes submetidos a 
metodologias de ensino diferentes, no geral observou-se uma predominância da 
percepção sensorial 30 (78,9%), entrada visual 25 (65,7 %), processamento ativo 23 
(60,5%) e entendimento sequencial 28 (73,7%). Já em relação à aplicabilidade do 
ILS utilizou-se como critérios para análise a clareza dos itens, a extensão e o tempo 
de aplicação. Nesse ínterim, 23 (60%) dos estudantes indicou que o instrumento era 
extenso, o que também impactou no tempo de resposta (em média 35 minutos), 
entretanto, esse foi considerado compreensível por 100% dos participantes. 
 
Palavras-chave: Estilos de aprendizagem, Estudantes de Farmácia,Index of 
Learning Styles Questionnaire (ILS) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

METHODS OF TEACHING IN GRADUATE PHARMACY PROGRAMS AND 
LEARNING STYLES: A PILOT STUDY 

 
 
 
 

Abstract 

Facing the need for a new training of health professionals, in order to comply with the 
Brazilian Health System (SUS) principles and guidelines, it is necessary for higher 
education institutions to reconsider changing their teaching methodologies. In the 
meantime, understanding how students learn, i.e. their learning style, is essential. 
The present study aims to identify the learning styles and preferences of Pharmacy 
undergraduate students of the Federal University of Sergipe submitted to the active 
and traditional methodologies, as well as to evaluate the applicability of the Index of 
Learning Styles Questionnaire (ILS) instrument. This study is a descriptive, 
exploratory cross-sectional study with 38 students performed in June 2015. The ILS 
has 44 questions with four dimensions, which represents the stages of learning: 
Perception (sensory or intuitive); Input (visual or verbal); Processing (active or 
reflective); Understanding (sequential or global). The pilot study showed a 
predominance of sensory perception, visual input, active processing and sequential 
understanding regarding students’ learning styles. In respect to the ILS applicability, 
60% of the students have pointed out that the instrument was very extensive; 
however, it was considered understandable by most participants. 
 
Keywords: Learning Styles, Pharmacy Students, ILS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O modo como o aluno percebe e capta as informações, assim como a forma 

escolhida para processar e reter esse conhecimento, indica seu estilo individual de 

aprender (Silva, 2012). Logo, entende-se que o processo de aprendizagem não é 

vivenciado por todos os indivíduos da mesma maneira, e isso se deve ao fato de que 

cada indivíduo possui estilos de aprendizagem diferentes (Buali, Balaha, & 

Muhaidab, 2013). 

Nesse sentido, tentativas de melhorar o ensino e o desempenho acadêmico e 

a necessidade de um ambiente mais eficiente em instituições de ensino superior, 

levaram a investigação e a identificação da preferência dos estilos de aprendizagem 

dos estudantes (Zoghi et al., 2010). 

Estilos de aprendizagem são formas diferentes e originais usadas por 

indivíduos que se preparam para aprender e recordar informações (Samarakoon, 

Fernando, Rodrigo, & Rajapakse, 2013). Também, são processos individuais 

utilizados para a compreensão e retenção da informação, gerando ganho de 

conhecimentos ou habilidades (Jiraporncharoen, Angkurawaranon, Chockjamsai, 

Deesomchok, & Euathrongchit, 2015). Assim, estudantes e professores devem 

atualizar-se e encontrar maneiras adequadas para que o processo ensino-

aprendizagem seja efetivo (Samarakoon et al., 2013). De modo que a identificação 

dos estilos de aprendizagem possa ajudar os discentes a melhorar a sua capacidade 

de aprender e o docente aprimorar a sua capacidade de ensinar (Nuzhat, Salem, 

Hamdan, & Ashour, 2013). 

Existem várias teorias que abordam o conceito de estilos de aprendizagem, 

elaboradas por diferentes autores (Butler, 2003; Felder & Soloman, 1991; Felder & 

Silverman, 1988; Honey & Mumford, 2000; Kolb, 1984). Cada um desses autores 

oferece uma concepção diferente de estilos de aprendizagem e, a partir dessa 

concepção, elaboraram modelos explicativos (Almeida, 2010).  

Os modelos visam categorizar as diferentes formas de retenção, 

processamento e organização da informação recebida pelo indivíduo.  No âmbito 

educacional, destacam-se Felder e Silverman (1988) esses autores a partir do 

estudo das características de diferentes bases teóricas como Kolb, (1984) Myers & 

McCaulley, (1985), desenvolveram um modelo que abrangia aspectos cognitivos, 



10 

 

psicológicos e de personalidade aplicando-o, inicialmente, a alunos da Engenharia. 

Esse modelo é posteriormente reelaborado por Felder e Solomon (1991) dando 

origem a um instrumento denominado Index of Learning Styles (ILS) criado com o 

objetivo de identificar, por meio da análise das preferências dos estudantes, os 

diferentes modos de aprender (Cardoso, 2015). 

Justifica-se a utilização do ILS em pesquisas por que diferente de outros 

instrumentos, que avaliam apenas duas dimensões da aprendizagem, esse examina 

preferências dos estudantes em quatro dimensões, bem como ajuda a explicar a 

formação de estilos de aprendizagem com base na percepção e processamento da 

informação.  Além de ser um instrumento validado com confiabilidade assegurada, 

que requer um tempo mínimo para aplicação (Teevan & Schlesselman, 2011). 

De acordo com (Silva, 2012) dentre os instrumentos e modelos descritos na 

literatura o ILS é o melhor em termos de aceitação e utilização no cenário 

acadêmico brasileiro sendo amplamente utilizado por pesquisadores nacionais em 

pesquisas com estudantes universitários, conforme (Catholico, 2009; Figueiredo, 

Noronha, & de Oliveira Neto, 2008; Kuri, 2004; Silva, 2006; Trevelin, 2007; Vieira 

Junior, Silva, & Vieira, 2009).   

Ainda, de acordo com (Hur & Kim, 2007; McCrow, Yevchak, & Lewis, 2014; 

Teevan & Schlesselman, 2011; Zhang, 2011) pesquisas recentes com estudantes da 

área da saúde que utilizaram esse instrumento, apontam que a identificação de 

estilos de aprendizagem fornece informações que podem desenvolver e fortalecer 

programas educacionais nesse campo. 

Tal discussão apresenta-se ainda mais urgente devido às mudanças sofridas 

pelo sistema educativo, principalmente, a partir do século XX com os avanços 

tecnológicos que popularizaram o acesso à informação, modificando a maneira 

como vivemos e, consequentemente, a maneira como aprendemos. 

Cabe ressaltar que no processo de ensino-aprendizagem o professor deve 

levar em consideração que o conhecimento do aluno está em processo de 

construção e, por esse motivo, deve utilizar metodologias adequadas para mobilizar 

o estudante na busca constante pelo conhecimento (Miranda, Nova, & Cornacchione 

Júnior, 2012). 

Ao deparar-se com uma infinidade de preferências de aprendizagem, os 

professores põem-se a refletir sobre quais seriam as melhores metodologias e 

estratégias de ensino a serem aplicadas em sala de aula, visando construir o 
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conhecimento da melhor maneira possível (Nogueira, 2009). 

Deste modo, em consonância com as demandas atuais e buscando uma 

educação de qualidade a Universidade Federal de Sergipe (UFS) amplia as suas 

propostas de métodos de ensino e vem utilizando em novos campi  além da 

metodologia tradicional, metodologias ativas de ensino. Essa instituição, a partir do 

seu processo de interiorização, começa a utilizar, em cursos da área da saúde e 

agrárias as metodologias da Aprendizagem Baseadas em Problema (ABP) ou 

Problem Based Learning (PBL), Problematização e o Processo Orientado guiado em 

Inquérito de Aprendizagem (POGIL) sendo a mais utilizada o PBL. Essas 

metodologias promovem uma formação com base na reflexão sobre a realidade, a 

partir de contextos teóricos e práticos de modo a desenvolver nos estudantes o 

raciocínio crítico e a capacidade de resolver problemas aprimorando a maneira 

como esses adquirem, retêm e usam o conhecimento.  

Diante disso, surgiu o seguinte questionamento: Qual o estilo de 

aprendizagem predominante de alunos do curso de graduação em Farmácia da 

Universidade Federal de Sergipe? Existem diferenças no estilo de aprendizagem de 

estudantes submetidos a metodologias de ensino distintas? 

 

2. OBJETIVO DO ESTUDO 

 

Esse estudo tem como objetivo identificar os estilos e preferências de 

aprendizagem de alunos do curso de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe 

submetidos à metodologia ativa e tradicional bem como, avaliar a aplicabilidade do 

instrumento Index of Learning Styles Questionnaire (ILS) nessa área de formação.  

 

 

3. METODOLOGIAS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

As últimas décadas do século XX marcam uma série de mudanças no ensino 

superior público brasileiro que vão desde o aumento de vagas e criação de novas 

instituições a reformulações curriculares e crescimento da produção intelectual nas 

diversas áreas do conhecimento.  

Tais modificações impõem para o cenário acadêmico atual muitos desafios na 
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formação dos profissionais, exigindo novas formas de se relacionar com o saber.  

O ensino de nível superior deve, portanto, investir no processo de formação 

que supere o modelo de racionalidade técnica, por muito tempo norteador da 

organização de currículos e programas dos cursos universitários, constituindo-se em 

um espaço formador capaz de atender as demandas da sociedade 

contemporânea.  Nesse contexto, o crescimento acelerado do conhecimento 

produzido, a complexidade do mundo do trabalho e fatores sociais e econômicos 

exigem profissionais autônomos capazes de buscar e criar conhecimentos na sua 

atuação profissional (Mitre et al., 2008). 

Assim sendo, está cada vez mais inadequada essa educação bancária que 

apenas reproduz o saber para os educandos tratando-os como recipientes para 

depósitos em que “o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a 

escutam docilmente; o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados” 

(Freire, 2005). Logo, o processo de ensino e aprendizagem deve envolver uma 

pedagogia da pergunta e para tanto faz-se necessário que o educador seja um 

problematizador disposto a estabelecer um diálogo constante com os educandos, e 

estes por sua vez devem ser investigadores críticos e criativos. 

No que diz respeito aos cursos superiores na área da saúde, escopo deste 

trabalho, as diretrizes curriculares nacionais reiteram a importância da  formação 

superior propiciar competências para o trabalho 

em  equipe  multiprofissional,  para  atuar  de  forma  a  garantir a  integralidade das 

ações em todos os níveis de atenção à saúde (Brasil, 2002). 

É no bojo desse debate que se discute o uso de metodologias ativas no 

ensino superior. No caso do curso de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe, 

as metodologias ativas começam a ser implementadas no ano de 2011 a partir do 

processo de expansão e interiorização da UFS que culminou com a criação do 

Campus Universitário Prof. Antônio Garcia Filho localizado no município de Lagarto. 

O referido curso de acordo com a Resolução nº 17/2015/CONEPE que aprova 

a alteração no seu Projeto Pedagógico prevê o uso de metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem, em especial Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ou 

Problem - Based Learning (PBL), Problematização (baseado no Arco de Charles 

Maguerez) o POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning). (Universidade 

Federal de Sergipe, 2015) e o Team Based Learning (TBL). 

O método PBL de acordo com Schwartz, (Schwartz, Webb, & Mennin, 2001) 
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apud Uvinha (Uvinha, 2014) surge no Canadá, na década de 1950, sendo aplicado 

no curso de Medicina na McMaster University. Nesse método propõe-se a resolução 

de um problema, geralmente factual, e a partir disso estimula-se o estudante a 

compreender como o problema foi criado e quais as estratégias que podem ser 

utilizadas para solucioná-lo utilizando como base o conhecimento científico 

produzido.  

O PBL constitui-se, portanto, uma alternativa ao método tradicional, no qual o 

foco é a transmissão do conhecimento pelo professor, para um ensino que tem 

como base o processo de construção do conhecimento pelo discente sendo esse o 

principal protagonista do processo ensino-aprendizagem (Uvinha, 2014).  Várias 

pesquisas (Caron, 2004; Escrivão Filho & de Camargo Ribeiro, 2008; Gomes, 

Ribeiro, Monteiro, Leher, & Louzada, 2010; Mamede, Schmidt, & Norman, 2006; 

Park & Ertmer, 2007) têm apontado os benefícios e vantagens do uso do PBL, 

quando comparado ao ensino tradicional, na aprendizagem do conteúdo, no 

desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de resolver problemas. 

Já a metodologia da Problematização tendo como referência o método do 

Arco de Charles Maguerez é sistematizada pela primeira vez por Bordenave e 

Pereira (Bordenave & Pereira, 1982).  Esse método é constituído por cinco etapas 

que se desenvolvem a partir da realidade social, são elas: Observação da 

Realidade; Postos-chave; Teorização; Hipóteses de Solução e Aplicação à 

Realidade (prática). A primeira etapa, observação da realidade, consiste em uma 

observação atenta e registro sistemático da realidade social de modo que os alunos 

a partir da identificação de dificuldades e lacunas elaborem um problema que servirá 

de base para as demais etapas do estudo. A definição dos postos-chave, segunda 

etapa do método, leva os discentes a refletirem sobre as possíveis causas, isto é, o 

que provocou o problema em estudo o que promoverá uma análise mais atenta e 

crítica do problema, e, por conseguinte, determinará à sistematização dos seus 

pontos essenciais orientando a busca pela sua solução (Berbel, 1998). 

A terceira etapa é a teorização, que consiste na investigação propriamente 

dita. Nessa etapa os alunos se organizam para procurar as informações que 

precisam sobre o problema. As informações levantadas são tratadas, analisadas e 

avaliadas de acordo com o que podem trazer de subsídios para a resolução do 

problema, após esse tratamento das informações é realizado o registro e são 

apontadas algumas possibilidades de conclusões que permitirão o desenvolvimento 
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da próxima etapa, qual seja: a das hipóteses de solução. 

A compreensão profunda sobre o problema permite a elaboração de 

hipóteses e fornece elementos para que os alunos, de forma crítica e criativa, 

elaborem possíveis soluções. De acordo com Berbel (1998) nesta etapa deve 

questionar-se “O que precisa acontecer para que o problema seja solucionado? O 

que precisa ser providenciado? O que pode realmente ser feito? ”. A última etapa é a 

aplicação à realidade que consiste na execução ou ao menos no encaminhamento 

das decisões tomadas. A metodologia da Problematização a partir do Arco de 

Maguerez apresenta-se, portanto, como enfatiza Berbel, (1998), uma possibilidade 

para fazer os  estudantes praticarem a dialética de ação - reflexão - ação tendo para 

isso a realidade social tanto como ponto de partida como de chegada.  

O POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning) ou Processo de 

Aprendizagem Orientado por Inquérito Guiado foi  desenvolvido nos Estados Unidos 

em 1994 pelos professores da Franklin e Marshall College e da Universidade 

Estadual de Nova York. Trata-se de uma estratégia de ensino centrada no aluno, 

onde o conhecimento é construído por ele próprio, por meio de atividades bem 

elaboradas que envolvem questões de análise crítica, os estudantes trabalham em 

pequenos grupos com funções individuais para garantir que todos os alunos estejam 

totalmente engajados no processo de aprendizagem (Barbosa, Borges, Cornélio, 

Dias, & Sousa, 2015). 

As atividades desenvolvidas no POGIL se concentram nos conceitos 

fundamentais a fim de incentivar uma profunda compreensão do material a ser 

estudado. Dessa forma, essas atividades visam envolver os alunos na discussão do 

material do curso, em vez de apenas ouvir sobre ele. (Eberlein et al., 2008). 

Essas atividades consistem em uma série de questões previamente 

elaboradas ("investigação guiada") que geralmente seguem a abordagem de "ciclo 

de aprendizado" de três fases, que inclui uma fase de exploração, uma fase de 

invenção de conceito e uma fase de aplicação. Na fase de "exploração", os alunos 

examinam um "modelo", buscam padrões dentro dele e tentam extrair seu 

significado. Em seguida, na fase de "invenção do conceito", surge uma relação 

conceitual específica e um termo pode ser introduzido para descrever o conceito ou 

relação recém-desenvolvido. Finalmente, a fase de "aplicação" oferece aos alunos a 

oportunidade de estender e aplicar o conceito a novas situações, aumentando a sua 

compreensão sobre o conceito (Pienta, Cooper, & Greenbowe, 2005). 
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Ante ao exposto é importante salientar que a inserção de novas metodologias 

no âmbito educacional não assegura o rompimento na utilização de velhos modelos. 

Na adoção de alguma dessas estratégias metodológicas, deve-se assegurar que os 

componentes curriculares se configuram de modo integrado finalizando o ciclo da 

fragmentação e do reducionismo do ensino tradicional, dessa forma facilitando a 

integração ensino-serviço- comunidade ampliando a perspectiva de um trabalho 

interdisciplinar (Ceccim & Feuerwerker, 2004; Feuerwerker & Sena, 2002; Oliveira & 

Koifiman, 2004). 

Diante desse contexto, empreender mudanças amplas e profundas no 

processo ensino-aprendizagem e na formação profissional de saúde significa 

transformar a relação entre docente e discente, nas diversas áreas e disciplinas 

(Mitre et al., 2008). Portanto, investigar o estilo de aprendizagem de estudantes 

pode contribuir para uma compreensão acerca do ato de aprender o que trará 

implicações também na ação de ensinar contribuindo para promover uma relação 

dialética no ensino superior.  

 

4. O INDEX OF LEARNING STYLES QUESTIONNAIRE - O INSTRUMENTO 

ÍNDICE DE APRENDIZAGEM (ILS) 

 

Parece haver concordância entre os educadores e pesquisadores da área 

educacional de que o mapeamento dos estilos de aprendizagem permite, por um 

lado, que os docentes compreendam a forma de aprendizado dos estudantes 

podendo analisar, discutir e (re) planejar suas ações de modo a alcançar os 

objetivos definidos beneficiando, assim alunos que tenham diferentes estilos de 

aprendizagem e, por outro, que os estudantes identifiquem e/ou fortaleçam as suas 

características em relação ao seu modo de aprender (Santos & Mognon, 2010). 

As diferentes maneiras e preferências de aprendizagem são estudadas por 

diversos pesquisadores, os quais já verificaram que esse conhecimento pode trazer 

benefícios ao trabalho educacional, de acordo com  (Sobral, 2005), existem diversos 

instrumentos que visam à identificação do estilos de aprendizagens, entre os quais o 

Delineador de Estilos de Gregorc - 1985 (Gregorc Style Delineator - GDS), Inventário 

de Estilo de Aprendizagem de Kolb-1984 (Learning Style Inventory -LSI), o Índice de 

Estilos de Aprendizagem de Felder-Silverman - 1988 (Index of Learning Styles – 
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ILS), o Questionário VARK- 2001 (Visual, Aural-Read, Write and Kinesthetic), e o 

Modelo de aprendizagem Dunn e Dunn-1978 (Productivity Environmental Preference 

Survey - PEPS). (Schmitt & Domingues, 2016). 

Estes modelos foram projetados para medir as dimensões dos estilos de 

aprendizagem apoiados pela concepção de cada pesquisador, captando e 

analisando o conjunto de dimensões diversas, o que resulta em uma diversidade de 

possibilidades e consequentemente em nomenclaturas diferentes para dimensões 

similares (Schmitt & Domingues, 2016). A identificação das dimensões do estilo de 

aprendizagem que apresentam maior intensidade em cada pessoa faz com que 

determinados métodos sejam efetivos, em resumo, quanto mais forte for 

determinada preferência, mais importante será conhecê-la e atendê-la, para se obter 

maior eficácia no processo de ensino e aprendizagem (Jacobsohn, 2003). 

Dentro dessa perspectiva, para a realização do mapeamento dos estilos de 

aprendizagem dos estudantes do curso de graduação em Farmácia foi utilizado o 

instrumento Index of Learning Styles Questionnaire (ILS) ou Índice de Estilos de 

Aprendizagem.  

O ILS foi desenvolvido por Richard Felder e Bárbara A. Soloman no ano de 

1991, na Carolina do Norte (EUA), e consiste em um questionário que possui quatro 

pares de dimensões onde cada uma delas contempla onze questões totalizando 44 

itens de múltipla escolha. As questões que compõem o instrumento são de natureza 

dicotômica onde apenas uma opção é assinalada. As respostas às questões 

permitem identificar o estilo preferido do respondente, bem como conhecer a 

intensidade dessa preferência de aprendizagem que pode variar entre os escores 1 

e 3 (leve), 5 e 7 (moderado) ou 9 e 11(forte) para cada um dos estilos das 

dimensões de aprendizagem (Santos & Cunha, 2013). 

O questionário apresenta as seguintes dimensões de aprendizagem: 

percepção (descoberta), os alunos podem ser sensoriais ou intuitivos; entrada 

(aquisição), os alunos podem ser visuais ou verbais; processamento (análise), os 

alunos podem ser ativos ou reflexivos e entendimento (aprendizagem), os alunos 

podem ser sequenciais ou globais (Vieira Junior, 2010). 

Desta forma, os indivíduos que apresentam o perfil de comportamento 

sensorial têm como características a aprendizagem por meio de fatos e 

experiências, gostam de resolver problemas com métodos estabelecidos, tendem a 

ser mais práticos e cuidadosos do que os intuitivos e preferem disciplinas que o 
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envolvem em situações de aprendizagem estruturadas com sequência lógica e 

precisa (Kalatzis & Belhot, 2007). Já aqueles com perfil intuitivo preferem descobrir 

possibilidades e relações, gostam de novidade e se aborrecem com a repetição, 

sentem-se mais confortáveis do que os sensoriais com abstrações e formulações 

matemáticas (Vieira Junior, 2012). 

No que diz respeito à aquisição da informação os visuais relembram melhor o 

que viram por meio de figuras, diagramas, fluxogramas, filmes e demonstrações. Já 

os verbais conseguem compreender melhor com as explanações escritas ou faladas 

(Silva, 2012). No processamento da informação os indivíduos ativos compreendem 

melhor quando discutem, aplicam ou explicam a informação para outros. Gostam de 

trabalhar em grupo e de participar das aulas. Dentre os reflexivos há uma 

preferência em primeiro refletir internamente sobre a informação para depois 

verbalizá-la, esses preferem trabalhar sozinhos. 

A efetivação do processo de aprendizagem, isto é, o entendimento do que foi 

estudado para os sequenciais ocorre de forma linear, em etapas logicamente 

sequenciadas, esses tendem a seguir caminhos lógicos para encontrar soluções. Já 

os indivíduos que apresentam perfil de comportamento global tendem a aprender em 

grandes saltos, para então repentinamente "compreender" tudo. Podem ser hábeis 

para resolver problemas complexos com rapidez (Vieira Junior, 2012). 

No que diz respeito ao nível de intensidade do estilo de aprendizagem o 

escore 1 e 3 indica leve preferência pelos dois estilos da mesma dimensão, isto é, 

há um equilíbrio entre os dois. Já o escore 5 e 7 indica preferência moderada por 

uma das categorias e o escore 9 e 11 sinaliza forte preferência por uma das 

categorias da dimensão (Felder & Dietz 1998). Além disso, cabe mencionar que 

indivíduos com nível de intensidade moderada também podem sinalizar um 

equilíbrio entre ambas as categorias de uma mesma dimensão semelhante aos de 

intensidade leve, por exemplo, um indivíduo moderadamente ativo não apresentaria 

tanta dificuldade em aprender de forma reflexiva. No entanto, indivíduos que 

apresentam intensidade forte para uma das categorias podem apresentar 

dificuldades em situações de aprendizagem que exijam o processamento de 

informações de acordo com o estilo oposto ao que lhe é predominante (Kalatzis, 

2008). 

Cabe ressaltar, que as particularidades mencionadas são apenas tendências 

dos dois polos, de cada dimensão, do estilo de aprendizagem e não modelos de 
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comportamento inalteráveis. Tendo em vista que os estilos não são rótulos, eles 

podem variar, de acordo com as ocasiões de aprendizagem, o conteúdo curricular e, 

ainda, as experiências vivenciadas pelo estudante (Felder & Silverman, 1988). 

Nesse contexto, o resultado fornece indicações das preferências individuais 

de aprendizagem, assim uma vez identificados os estilos de aprendizagem e as 

intensidades dos estilos os aprendizes é possível compreender como os alunos 

aprendem, apreciar e explorar as suas preferências de acordo com as situações de 

aprendizagem ofertadas (Felder & Silverman, 1988). 

 

5. A REALIZAÇÃO DO ESTUDO / METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

As teorias dos estilos de aprendizagem expressam que as pessoas buscam 

aprender de maneiras diferentes e que o planejamento do ensino baseado nos 

estilos de aprendizagem pode elevar a qualidade do aprendizado (Mattar, 2010). 

Nesta perspectiva, novas concepções e estratégias de ensino e aprendizagem vêm 

sendo incorporadas nos cursos da área da saúde (Cardoso, 2015).  

Dessa forma, o desenvolvimento e utilização de métodos, técnicas e 

atividades, para mensurar os estilos de aprendizagem tornam o contexto da didática 

do ensino superior um dos campos a ser cada vez mais explorado.  

No entanto, apesar de existirem estudos que comprovam que a aprendizagem 

é facilitada se as estratégias pedagógicas estiverem de acordo com os estilos de 

aprendizagem do estudante (Graf, Kinshuk, & Liu, 2008; Kinshuk, Liu, & Graf, 2009), 

no Brasil são escassas as investigações que avaliaram de modo sistemático os 

estilos de aprendizagem entre os estudantes dos Cursos de Farmácia (Becker, 

2013). 

Considerando o contexto do processo ensino e aprendizagem com suas 

diversas metodologias, e os estilos individuais de aprendizagem, foram convidados a 

participar do estudo 48 estudantes de graduação em Farmácia da Universidade 

Federal de Sergipe, dos quais aceitaram participar da pesquisa 38 estudantes,15 

discentes do 7º período do Campus Prof. José Aloísio de Campos e 23 discentes do 

Campus Prof. Antônio Garcia Filho. 

Trata-se de um estudo piloto de caráter descritivo, exploratório e transversal. 

Esse tipo de estudo visualiza a situação de uma população em um determinado 



19 

 

momento sendo apropriado para descrever características das populações no que 

diz respeito a determinadas variáveis e aos seus padrões de distribuição 

(Rouquayrol & Almeida Filho, 2006). 

O questionário ILS foi aplicado em sala de aula, em horários previamente 

determinados e com a contribuição dos docentes responsáveis. No momento da 

aplicação do instrumento os estudantes receberam o termo de consentimento livre e 

esclarecido, com a explicação sobre a pesquisa e seus objetivos, e logo em seguida, 

foi entregue o instrumento com 44 questões e as instruções para o preenchimento.  

Durante a aplicação do instrumento foi verificado o tempo gasto para 

responder as questões bem como o registro das impressões e grau de dificuldade 

em respondê-las. Para análise dos dados foram utilizados o teste de associação 

Qui-quadrado com correção do Mantel-Haenszel, para caselas menores que 5 e o 

teste de Exato de Fisher, para identificar a associação estatística entre os diferentes 

estilos para os dois métodos com o nível de significância de 95% onde o p < 0,05 é 

estatisticamente significativo. Uma vez identificadas às preferências de 

aprendizagem, os dados foram tabulados e organizados em planilha do Microsoft 

Office® Excel. Sendo apresentados os resultados, em números absolutos e 

relativos. Para melhor visualização estes foram organizados em forma de tabelas. 

Ressaltamos que o presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, de acordo com a 

Resolução CNS nº 466/2012 sob o CAAE: 42009815.0.0000.5546. 

6. APLICABILIDADE DO INSTRUMENTO E ESTILOS DE APRENDIZAGEM DOS 

ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA 

 

O estudo piloto é um teste, em menor escala, dos procedimentos, materiais e 

métodos propostos para determinada pesquisa (Bailer, Tomitch, & D’ely, 2011). A 

importância de realizar um estudo piloto está na possibilidade de testar, avaliar, 

revisar e aprimorar os instrumentos e procedimentos de pesquisa. Esta etapa, 

também visa encontrar pontos fracos e problemas em potencial, para que sejam 

resolvidos antes da implementação do estudo para que a investigação siga e 

alcance os objetivos propostos (Canhota, 2008). 

Um teste piloto caracteriza-se pelo caráter experimental e é aplicado a uma 

pequena amostra de participantes. A realização prévia de todas as etapas previstas 
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na metodologia da pesquisa possibilita a alteração e melhoria dos instrumentos 

principalmente na etapa da coleta de dados. Dessa forma, foi possível avaliar 

aspectos funcionais, tais como pertinência, organização, clareza das questões, 

tempo de aplicação, de modo a corrigir e/ou melhorar eventuais problemas, antes da 

aplicação definitiva (Mariuci, Ferri, & Felicetti, 2012). 

A análise sociodemográfica evidenciou que 31 (81%) dos estudantes eram do 

sexo feminino, 21 (57%) provenientes do ensino público e 31 (81%) não exercem 

atividade remunerada. O tempo médio gasto para responder os questionários foi de 

(34 min). Esse dado é corroborado pelo estudo de Vieira Júnior (Vieira Junior, 2012) 

onde os discentes tiveram o tempo médio entre 20 e 50 minutos para responder o 

questionário.  

No que diz respeito à extensão do instrumento 23 estudantes (60%) 

apontaram que esse era muito extenso, o questionário como explicitado 

anteriormente era composto por 44 questões, e foi aplicado no período em que os 

estudantes assistiam aula.  Observa-se, deste modo, que a extensão do instrumento 

numa pesquisa constitui-se um fator relevante, pois a concentração tanto do 

pesquisador e, principalmente, do respondente tende a diminuir à medida que se 

aproxima o final do questionário assim, um questionário com um número elevado de 

itens e que demande muito tempo para ser respondido pode desestimular a 

participação dos respondentes além de tornar a análise demorada (Bastos Junior, 

2005). 

Os dados coletados sobre a extensão do instrumento, portanto, levou a 

questionar se o momento da aplicação do questionário foi viável e a levantar outras 

formas de aplicação como, por exemplo, a resposta via e-mail, já que os 

participantes poderiam responder ao questionário quando lhe fosse conveniente não 

interferindo desta forma no andamento da aula.  

O teste piloto, contribuiu para a revisão do instrumento, bem como para 

direcionar as questões metodológicas da pesquisa como, por exemplo, o processo 

de coleta dos dados. Neste sentido, cabe ressaltar, que o estudo piloto aqui 

apresentado procurou, por um lado, obter um feedback sobre o instrumento da 

pesquisa de   modo   a   melhorá-lo, e, por outro, identificar os estilos de 

aprendizagem dos estudantes. Assim, relata-se a seguir os resultados do estudo 

piloto acerca desse objetivo.  

Na análise dos 44 itens do ILS respondidos pelos estudantes, obteve-se 
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resultados em números absolutos e percentuais relacionando respostas/dimensões 

de forma geral, por metodologia de ensino, alunos/dimensões suas preferências, e 

uma visão geral do comparativo entre as metodologias. Conforme expressa a Tabela 

1. 

 

Tabela 1. Estilos de aprendizagem dos estudantes de Farmácia do método tradicional e ativo. 

Dimensões de 

Aprendizagem 
Polos 

Método Tradicional 

(n=15) 

Método Ativo 

(n=23) 

TOTAL 

(N=38) 

p (Qui-

quadrado) 

Percepção 
Sensorial 11(73,3%) 19 (82,6%) 30 (78,9%) 

0,68 
Intuitivo 4 (26,7%) 4 (17,4%) 8 (21,1%) 

Entrada 
Visual 9 (60,0%) 16 (69,6%) 25 (65,7%) 

0,54 
Verbal 6 (40,0%) 7 (30,4%) 13 (34,3%) 

Processamento 
Ativo 8 (53,3%) 15 (65,2%) 23 (60,5%) 

0,46 
Reflexivo 7 (46,7%) 8 (34,8%) 15 (39,5 %) 

Entendimento 
Sequencial 11(73,3%) 17 (73,9%) 28 (73,7%) 

1,00 
Global 4 (26,7%) 6 (26,1%) 10 (26,3 %) 

Fonte: Pesquisa dos autores, 2015. 

 

No que se refere à dimensão percepção, ou seja, como o estudante percebe 

a informação recebida constatou-se que a maioria 30 (78,9%) dos indivíduos 

investigados apresentam percepção sensorial. Este dado corrobora com o estudo 

realizado por (Santo, Soares, Silveira, & Oliveira, 2013) e (Kuri, 2004) que afirmam 

que os estudantes sensoriais distinguem-se pelo gosto em aprender com a 

resolução de problemas, tendendo a serem concretos detalhistas possuindo 

percepção maior para informações relacionadas com os dados e experimentos.  

Todavia os estudantes intuitivos, 8 (21,1%), fazem uso da intuição, reflexão, 

imaginação para perceber as informações, lidam com princípios e teorias, 

apresentam como habilidades específicas a captação de conceitos. De acordo com 

Kalatzis,(Kalatzis & Belhot, 2007) os estudantes com esse perfil, são atraídos por 

buscas inovadoras e teóricas, fazem inferências e proposições, a partir da 

construção de bons modelos, nos quais apoiam suas ideias e produções. 

Como explicitado anteriormente além do ILS identificar os estilos de 

aprendizagem dos estudantes esse instrumento permite verificar a intensidade 

dessas preferências, isto é, se são leves, moderadas ou fortes de acordo com os 

escores alcançados em cada uma das dimensões de aprendizagem mensuradas.  

A Tabela 2 apresenta a intensidade das preferências de aprendizagem dos 
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estudantes de Farmácia de acordo com a metodologia de ensino a que são 

submetidos.  
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Tabela 2. Intensidade das preferências de aprendizagem dos estudantes de Farmácia do método tradicional e ativo. 

Dimensões de 

Aprendizagem 

Polos Preferência forte Preferência moderada Preferência leve 

 

 

Método 

Tradicional 

(n=15) 

Método 

Ativo 

(n=23) 

p 

Método 

Tradicional 

(n=15) 

Método 

Ativo 

(n=23) 

p 

Método 

Tradicional 

(n=15) 

Método 

Ativo 

(n=23) 

p 

Percepção 
Sensorial 2 (18,1%) 4 (21,0%) 

0,00 
5 (45,5%) 7(36,8%) 

0,29 
4 (36,4%) 8 (42,2%) 

0,51 
Intuitivo 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (100,0%) 1(25,0%) 0 (0,0%) 3 (75,0%) 

Entrada 
Visual 1 (11,1%) 1 (6,2%) 

0,00 
5 (55,6%) 7(43,7%) 

1,00 
3 (33,3%) 8 (50,1%) 

0,62 
Verbal 1 (16,7%) 0 (0,0%) 2 (33,3%) 3 (42,9%) 3 (50,0%) 4 (57,1%) 

Processamento 
Ativo 2 (25,0%) 1(6,6%) 

0,00 
2 (25,0%) 7 (46,7%) 

0,26 
4 (50,0%) 7(46,7%) 

1,00 
Reflexivo 0 (0,0%) 0 (0,0%) 3 (42,9%) 2 (25,0%) 4 (57,1%) 6 (75,0%) 

Entendimento 
Sequencial 0 (0,0%) 1(5,9%) 

0,00 
1 (9,1%) 5 (29,4%) 

0,00 
10 (90,9%) 11(64,7%) 

1,00 
Global 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (100,0%) 6 (100,0%) 

   Fonte: Pesquisa dos autores, 2015. 
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Em relação às preferências individuais de aprendizagem pode-se observar 

que os estudantes intuitivos da metodologia tradicional apresentaram escore 

moderado 4 (100%) e os estudantes sensoriais da metodologia ativa, escore leve 8 

(42,2%). Esse dado demonstra que existe um equilíbrio em serem intuitivos e 

sensoriais observando que quanto mais leve for a preferência por uma dimensão 

significa que o estudante terá maior facilidade em aprender com estratégias de 

aprendizagem que atinjam os dois estilos.  

Dentro desse contexto Felder e Silverman (1988), afirmam que as 

características dos indivíduos sensoriais e intuitivos são comumente apresentadas 

como distintas e traços comportamentais contraditórios. No entanto, os autores 

também afirmam que não há indivíduos puramente sensoriais ou intuitivos. A 

depender da situação de aprendizagem indivíduos sensoriais que tenham uma 

preferência de escore leve a moderado podem se comportar como intuitivos e vice-

versa. Dessa forma, a partir da classificação, evidenciada é possível propor aos 

professores, que não só verifiquem os estilos de aprendizagem de seus estudantes, 

mas que possam harmonizar seu estilo de ensino para os diversos estilos de 

aprendizagem, implementando mudanças nas atividades propostas para que todos 

os estilos sejam contemplados. 

Quanto à captação, canal sensorial onde a informação externa é mais bem 

recebida pelo estudante, 25 (65,7%) atende ao estilo visual enquanto 13 (34,3%) a 

forma verbal.   

De acordo com Vieira Júnior (2012), o fato da maioria dos estudantes ser 

visual pode estar relacionada ao convívio tecnológico destes estudantes, que se 

baseia principalmente em interfaces gráficas. Pode-se observar que esta dimensão 

também se mantém no equilíbrio em relação à intensidade da preferência 5 (55,6%) 

estudantes com preferência moderada para o polo visual e 4 (57,1%) com 

preferência leve em atividades verbais. Dentro desse contexto, Kalatzis (2008), 

afirma que estudantes com perfis de preferência leve e moderada podem extrair 

maiores benefícios com a aplicação de métodos ativos de ensino, pois o contato 

com as informações necessárias a resolução de problemas podem ocorrer tanto por 

meio de representações visuais, quanto por meio da exposição verbal. 

No que diz respeito à dimensão processamento, 23 (60,5%) dos estudantes 

processam a informação de forma ativa e 15 (39,5%) de forma reflexiva. Este dado 

aponta para uma predominância para o polo ativo, estudantes com esse perfil 
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preferem aprender por meio de experimentação ativa. De acordo com Kalatzis 

(2008) esse tipo de experiência leva o estudante a se envolver com a informação de 

maneira a explicá-la e discuti-la e ainda realizar testes em torno do conteúdo 

abordado. Já o estudante reflexivo se apoia em situações de aprendizagem que 

oferecem oportunidade de pensar sobre as informações recebidas. 

Pode-se notar que os estudantes do método tradicional e ativo apresentaram, 

em sua maioria, escore leve de preferência para polo Ativo/reflexivo 4 (50%) e 6 

(75%) respectivamente.  De acordo com Vieira Júnior (2012) este índice é 

possivelmente justificável dado à faixa etária do público pesquisado, cujas 

descobertas são motivadas principalmente pela experimentação. Nessa perspectiva, 

Prensky (2012) defende que, para este tipo de estilo sejam trabalhadas no estudante 

estratégias de ensino baseadas em atividades práticas, por estarem alinhadas com 

as necessidades da geração atual, por motivar, por ser versátil, podendo ser 

adaptada a diferentes disciplinas, informações ou habilidades a serem aprendidas.  

Dentre os 38 alunos pesquisados, o entendimento se dá de forma sequencial 

para 28 alunos (73,7%) e de forma global para 10 (26,3%) discentes. Esse dado 

aponta que o aprendizado dos alunos está vinculado ao entendimento de forma 

linear, em etapas sequenciadas e escalonadas.  Nesse sentido, Mühlbeier & 

Mozzaquatro, (2012) e Santo (2013) enfatizam que as estratégias de mediação 

pedagógica devem contemplar processos lineares de solução de problemas e 

exposição do conteúdo de forma paulatina de dificuldade e complexidade.  

Em relação à força de preferência os estudantes apresentaram um escore 

leve 10 (90,9%). Dessa forma, a utilização de estratégias de ensino que orientem os 

alunos a seguirem um caminho coerente podem contemplar de forma mais efetiva o 

estilo de aprendizagem com entendimento sequencial.  

No que diz respeito ao comparativo entre as metodologias de ensino foi 

possível observar, neste estudo, que não houve diferença significativa em relação às 

metodologias de ensino ativa e tradicional e os estilos de aprendizagem dos 

estudantes.  

Ante ao exposto, conhecer os estilos de aprendizagem dos alunos pode ser 

um diferencial nas ações do docente durante o processo ensino-aprendizagem. 

Logo o professor poderá, em sala de aula, fazer uso de diferentes estratégias de 

ensino de modo a contemplar os diversos estilos de aprendizagem, podendo então 

beneficiar aos discentes considerando suas diferenças.  
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Deste modo, o professor pode desenvolver meios que possibilite aos alunos 

potencializar a sua aprendizagem. Pois num ensino que considera os estilos de 

aprendizagem, entende-se que os alunos e o modo como eles aprendem serão os 

pontos de convergência para uma prática pedagógica que não unifica os aprendizes, 

uma vez que o professor respeitará as características individuais, orientando-os para 

uma aprendizagem significativa. (Santos & Cunha, 2013). 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho propôs a avaliação da aplicabilidade do instrumento Index of 

Learning Styles Questionnaire (ILS) e a identificação dos estilos de aprendizagem de 

alunos do curso de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe.   

No que diz respeito a aplicabilidade do ILS o presente estudo contribuiu para 

a análise desse instrumento e, consequentemente, apontou as modificações 

necessárias para adequá-lo às futuras aplicações. Com a aplicação do teste piloto 

foi possível, testar, avaliar, revisar e aprimorar as escolhas metodológicas bem como 

antever alguns pontos cruciais como o tempo gasto para a resposta, a extensão do 

instrumento bem como, a redação das questões se estava clara a todos os 

questionados. O ILS se mostrou um instrumento aplicável na área de graduação em 

Farmácia e compreensível pelos participantes do estudo piloto. 

Quanto aos estilos de aprendizagem dos alunos pesquisados, constatou-se 

que esses, em sua maioria, apresentam estilo de aprendizagem com percepção 

sensorial, entrada visual, processamento ativo e entendimento sequencial, não 

havendo diferença significativa entre os estilos de aprendizagem dos alunos dos 

campi São Cristóvão (metodologia tradicional) e Lagarto (metodologia ativa).  No 

entanto, cabe destacar que a atenção ao perfil do aluno, no momento do 

planejamento das disciplinas, pode assegurar que o processo de ensino-

aprendizagem seja mais efetivo.  

Assim, diante da necessidade de uma nova formação dos profissionais de 

saúde, no sentido de atender aos princípios e diretrizes do sistema único de saúde - 

SUS, as instituições de ensino superior devem repensar o perfil desejado para os 

alunos e o que é esperado pelo mercado de trabalho, para, então, com base nos 

estilos de aprendizagem, refletir acerca da oportunidade de reforçar os estilos que 

atendam os fins propostos para o futuro profissional farmacêutico.  
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Destarte, o mapeamento dos estilos de aprendizagem pode vir a ser uma 

ferramenta importante para professores da área da Farmácia por favorecer o 

planejamento e a seleção das estratégias pedagógico-didáticas utilizadas em sala 

de aula, potencializando a efetividade do processo de ensino-aprendizagem. Por 

meio da discussão e reflexão da adoção de estratégias de ensino mais próximas dos 

estilos de aprendizagem dos alunos, poderiam ser implementadas abordagens 

explicativas ou demonstrativas e materiais adaptados para estimular estilos menos 

favorecidos e manter um bom desempenho com os demais.  

Nesse sentido, com a realização dessa pesquisa pretende-se contribuir para 

que os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem do curso de graduação em 

Farmácia da instituição pesquisada tanto na metodologia ativa, quanto na 

metodologia tradicional conheçam as preferências de aprendizagem dos seus 

alunos, bem como verifiquem quais os estilos de aprendizagem predominantes e 

quais mais favorecem o desempenho dos discentes.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa  
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo presente instrumento que atende as exigências legais, Eu, Sr (a) 

________________________________, portador (a) de documento de identidade 

Nº______________________, após apresentação verbal sobre o projeto Caracterização dos estilos 

de aprendizagem e pensamento crítico dos estudantes da área de saúde da Universidade 

Federal de Sergipe, pelo farmacêutico (a) ___________________________________ 

____________, inscrito no Conselho Regional de Farmácia sob registro __________, declaro que 

estou ciente dos procedimentos aos quais serei submetido, não restando quaisquer dúvidas a 

respeito do que foi explicado. Assim, firmo este Consentimento Livre e Esclarecido, concordando em 

participar do projeto Caracterização dos estilos de aprendizagem e pensamento crítico dos 

estudantes da área de saúde da Universidade Federal de Sergipe.  

Estou ciente de que determinadas perguntas feitas durante a participação no referido projeto podem 

me constranger ou incomodar, assim posso escolher não responder quaisquer perguntas que me 

façam sentir desconfortável, que as informações por mim prestadas são confidenciais e serão 

guardadas por força de sigilo profissional. Também estou ciente de que minha participação é 

voluntária, não havendo qualquer tipo de compensação financeira ou funcional por minha 

participação.  

Fica claro que poderei a qualquer momento deixar de participar desse projeto retirando este 

Consentimento Livre e Esclarecido sem sofrer nenhuma penalização, e ao me retirar do programa 

será fornecido uma cópia dos registros, sendo os originais propriedade do profissional.  

Autorizo a utilização destes dados como fonte para elaboração de tese, artigo científico e sua 

posterior publicação. Ressalto que não deverá haver identificação dos meus dados pessoais, pois 

todas essas informações são confidenciais e serão unicamente de uso dos farmacêuticos 

pesquisadores, para os fins supracitados. E, por estarmos de acordo, firmamos o presente termo. 

 
Aracaju, ___ de_____________ de 20____. 

 
 
 

 
________________________________  _______________________________ 

Assinatura do estudante                                   Assinatura do profissional 
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ANEXO C - Questionário Índice de Estilos de Aprendizagem (ILS) 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

Questionário de Estilos de Aprendizagem 

 

Prezado (a) Aluno (a):  
 
Este questionário tem como objetivo analisar a forma como você aprende como estuda e como se 
sente em relação ao estudo e à aprendizagem. Leia com atenção todas as afirmativa se circule o 
número correspondente ao seu comportamento habitual. Nesta escala não existem respostas certas 
ou erradas, apenas queremos saber como acontece com você. Ressaltamos que suas respostas 
serão totalmente confidenciais.  
Obrigada pela colaboração!  
Curso:____________________________________ Série (Ano ou Semestre) _____  
Instituição:______________________________________________  
Cidade/Estado______________________________________________ 
Disciplina:___________________________________________________  
Data:____/_____/______  
Início:______h______min Término:_______h______min  
· Sua idade: __________anos  
· Seu sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino  
· Sua formação no ensino médio: ( ) Pública ( ) Particular  
· Tem atividade remunerada? ( ) Sim ( ) Não  
· Sua renda mensal:________salários mínimos  
 

 
1. Eu compreendo melhor alguma coisa depois de  
(a) experimentar  
(b) refletir sobre ela  
2. Eu me considero  
(a) realista  
(b) inovador (a)  
3. Quando penso sobre o que fiz ontem, é mais provável que aflorem.  
(a) figuras  
(b) palavras  
4. Eu tendo a  
(a) compreender os detalhes de um assunto, mas a estrutura geral pode ficar imprecisa  
(b) compreender a estrutura geral de um assunto, mas os detalhes podem ficar imprecisos  
5. Quando estou aprendendo algum assunto novo, me ajuda.  
(a) falar sobre ele  
(b) refletir sobre ele  
6. Se eu fosse um (a) professor (a), eu preferiria ensinar uma disciplina  
(a) que trate com fatos e situações reais  
(b) que trate com ideias e teorias  
7. Eu prefiro obter novas informações através de  
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(a) figuras, diagramas, gráficos ou mapas.  
(b) instruções escritas ou informações verbais  
8. Quando eu compreendo  
(a) todas as partes, consigo entender o todo  
(b) o todo, consigo ver como as partes se encaixam.  
9. Em um grupo de estudo, trabalhando um material difícil, eu provavelmente.  
(a) tomo a iniciativa e contribuo com ideias  
(b) assumo uma posição discreta e escuto  
10. Acho mais fácil  
(a) aprender fatos  
(b) aprender conceitos  
11. Em um livro com uma porção de figuras e desenhos, eu provavelmente  
(a) observo as figuras e desenhos cuidadosamente  
(b) atento para o texto escrito  
12. Quando resolvo problemas de matemática, eu  
(a) usualmente trabalho de maneira a resolver uma etapa de cada vez  
(b) frequentemente antevejo as soluções, mas tenho que me esforçar muito para conceber as etapas 
para chegar a elas  
13. Nas disciplinas que cursei eu  
(a) em geral fiz amizade com muitos dos colegas  
(b) raramente fiz amizade com muitos dos colegas  
14. Em literatura de não-ficção, eu prefiro  
(a) algo que me ensine fatos novos ou me indique como fazer alguma coisa  
(b) algo que me apresente novas ideias para pensar  
15. Eu gosto de professores  
(a) que colocam uma porção de diagramas no quadro  
(b) que gastam bastante tempo explicando  
16. Quando estou analisando uma estória ou novela eu  
(a) penso nos incidentes e tento colocá-los junto para identificar os temas  
(b) tenho consciência dos temas quando termino a leitura e então tenho que voltar atrás para 
encontrar os incidentes que os confirmem  
17. Quando inicio a resolução de um problema para casa, normalmente eu  
(a) começo a trabalhar imediatamente na solução  
(b) primeiro tento compreender completamente o problema  
18. Prefiro a ideia do  
(a) certo  
(b) teórico  
19. Relembro melhor  
(a) o que vejo  
(b) o que ouço  
20. É mais importante para mim que o professor  
(a) apresente a matéria em etapas sequenciais claras  
(b) apresente um quadro geral e relacione a matéria com outros assuntos  
21. Eu prefiro estudar  
(a) em grupo  
(b) sozinho (a)  
22. Eu costumo ser considerado (a)  
(a) cuidadoso (a) cm os detalhes do meu trabalho  
(b) criativo (a) na maneira de realizar meu trabalho  
23. Quando busco uma orientação para chegar a um lugar desconhecido, eu prefiro.  
(a) um mapa  
(b) instruções por escrito  
24. Eu aprendo  
(a) num ritmo bastante regular. Se estudar pesado, eu “chego lá”  
(b) em saltos. Fico totalmente confuso (a) por algum tempo, e então, repentinamente eu tenho um 
“estalo”.  
25. Eu prefiro primeiro  
(a) experimentar as coisas  
(b) pensar sobre como é que eu vou fazer  
26. Quando estou lendo como lazer, eu prefiro escritores que:  
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(a) explicitem claramente o que querem dizer  
(b) dizem as coisas de maneira criativa, interessante.  
 
27. Quando vejo um diagrama ou esquema em uma aula, relembro mais facilmente.  
(a) a figura  
(b) o que o professor disse a respeito dela  
28. Quando considero um conjunto de informações, provavelmente eu  
(a) presto mais atenção nos detalhes e não percebo o quadro geral  
(b) procuro compreender o quadro geral antes de atentar para os detalhes  
29. Relembro mais facilmente  
(a) algo que fiz  
(b) algo sobre o que pensei bastante  
30. Quando tenho uma tarefa para executar, eu prefiro  
(a) dominar uma maneira para execução da tarefa  
(b) encontrar novas maneiras para execução da tarefa  
31. Quando alguém está me mostrando dados, eu prefiro  
(a) diagramas ou gráficos  
(b) texto sumarizando os resultados  
32. Quando escrevo um texto, eu prefiro trabalhar (pensar a respeito ou escrever)  
(a) a parte inicial do texto e avançar ordenadamente  
(b) diferentes partes do texto e ordená-las depois  
33. Quando tenho que trabalhar em um projeto em grupo, eu prefiro que se faça primeiro  
(a) um debate (brainstorming) em grupo, onde todos contribuem com ideias  
(b) um brainstorming individual, seguido de reunião do grupo para comparar as ideias  
34. Considero um elogio chamar alguém de  
(a) sensível  
(b) imaginativo  
35. Das pessoas que conheço em uma festa, provavelmente eu me recordo melhor.  
(a) de suas aparências  
(b) do que elas disseram sobre si mesmas  
36. Quando estou aprendendo um assunto novo, eu prefiro.  
(a) concentrar-me no assunto, aprendendo o máximo possível.  
(b) tentar estabelecer conexões entre o assunto e outros com ele relacionados  
37. Mais provavelmente sou considerado (a)  
(a) expansivo (a)  
(b) reservado (a)  
38. Prefiro disciplinas que enfatizam  
(a) material concreto (fatos, dados)  
(b) material abstrato (conceitos, teorias)  
39. Para entretenimento, eu prefiro.  
(a) assistir televisão  
(b) ler um livro  
40. Alguns professores iniciam suas preleções com um resumo do que irão cobrir. Tais resumos são  
(a) de alguma utilidade para mim  
(b) muito úteis para mim  
41. A ideia de fazer o trabalho de casa em grupo, com a mesma nota para todos do grupo,  
(a) agrada-me  
(b) não me agrada  
42. Quando estou fazendo cálculos longos  
(a) tendo a repetir todos os passos e conferir meu trabalho cuidadosamente  
(b) acho cansativo conferir meu trabalho e tenho que me esforçar para fazê-lo  
43. Tendo a descrever os lugares onde estive  
(a) com facilidade e com bom detalhamento  
(b) com dificuldade e sem detalhamento  
44. Quando estou resolvendo problemas em grupo, mais provavelmente eu  
(a) penso nas etapas do processo de solução  
(b) penso nas possíveis consequências, ou sobre as aplicações da solução para uma ampla faixa de 

áreas. 
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