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Teoria dos Estilos de Aprendizagem

Parte da ideia de que diferentes indivíduos

têm diferentes maneiras

de «perceber» e de «processar a 

informação»

o que implica diferenças

nos seus processos de aprendizagem.



A teoria dos estilos de aprendizagem

Baseada no conceito que para aprender existem:

3 caminhos perceptivos: visual (vista), cinestésico 
(corpo, sensação, movimento) e auditivo (som).

3 estados de consciência (consciente, subconsciente 
e inconsciente).

• Combinando estes e outros fatores, pode ser 

identificado o estilo de aprendizagem de cada um.



Modelos de  aprendizagem
Visual 

Para favorecer o seu aprendizado:

Escrever no quadro enquanto explica oralmente.

Utilizar suporte visual para informação oral.  

Acompanhar os textos de imagens 

(figuras,diagramas e fotos...).



Auditivo

Para favorecer o seu aprendizado:

Dando instruções verbais.

Ditando.

Repetindo sons parecidos.

Ler o mesmo texto com diferente 
entonação. 



Cinestésico

Para favorecer o seu aprendizado:

Utilização de gestos para acompanhar 
as explicações orais;

Correção mediante gestos;

Ler um texto expressando emoções;

Usar simulações, dramatização, fórum.                                       



Aplicação 

Quando se faz um
planejamento que contenha
estratégias de ensino para
os diferentes estilos de
aprendizagem de cada
estudante, amplia-se a
chance de alcançar um
melhor aproveitamento
daquela atividade formativa.



.
Teoria das inteligências múltiplas 

Howard Gardner, Psicólogo da Universidade de 

Harvard,1985.
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http://www.infed.org/thinkers/gardner.htm


Paradigmas da aprendizagem

• Instrucionismo

Papel do aluno:
Memorizar informações e repetir modelos.

Visão do erro:
Distorção da realidade, inadequação, portanto 

algo a ser corrigido e evitado.

Avaliação:
Aferição e quantificação da informação acumulada.



Paradigmas da aprendizagem

• Tecnicismo

• Aprender é:
Mudar o comportamento de forma  relativamente 

permanente.

• Como se aprende:
Através de condicionamento - com esquemas de 

reforçamento dos comportamentos desejados.

• Ensinar é:
Estruturar esquemas de reforçamento do 

comportamentos desejados (reforço ou punição).



Paradigmas da aprendizagem 

Construcionismo

• Aprender é:
Construir relações internamente a partir das interações 

que o sujeito tem com o mundo, mediado pela cultura.

• Como se aprende:
Levantamento de hipóteses, teste, reelaboração das hipóteses,
novo teste, um processo recursivo.

• Ensinar é:
Facilitar, através da criação de um ambiente de desafios,
desequilíbrios e questionamentos que ponham em cheque as
hipóteses do aluno, auxiliando-o na reflexão sobre o contexto no
qual está inserido, e ajudando-o na sistematização dos resultados.



Vídeo
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