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RESUMO
A relação ensino-aprendizagem tem sido objeto de preocupação de pesquisadores e
teóricos, tanto na busca de estratégias alternativas facilitadoras, quanto para o
desvendar dos mecanismos e das práticas educativas que produzem o sucesso ou o
chamado fracasso escolar. A mediação assim como os estilos de aprendizagem de
estudantes são investigados enquanto variável envolvida na construção dos
conhecimentos. Nesta órbita o objetivo principal deste estudo é propor uma
abordagem de implementação de estratégias de ensino e aprendizagem, para ser
usada nas aulas de um curso técnico de eletroeletrônica de forma a facilitar a
aprendizagem de seus alunos. Esta estratégia levará em conta a proposta de
mediação de Feuerstein e os estilos de aprendizagem dos alunos, de maneira que
as aulas sejam preparadas após uma análise da forma como os alunos têm mais
facilidade em aprender. Os estilos de aprendizagem escolhidos foram os obtidos nos
questionários desenvolvidos por Felder e Soloman (ILS), questionário on-line,
acessível na página eletrônica da Escola de Engenharia de São Carlos –
Universidade de São Paulo (EESC/USP). Desta forma os professores receberão
treinamento para lidar com os diversos estilos, terão em seus diários de classe o
mapeamento da forma como seus alunos percebem, retém, processam e organizam
as informações recebidas, ou seja, os estilos de aprendizagem de cada um e os
alunos serão treinados para aprenderem a melhorar seu desempenho escolar,
através de uma melhor utilização das suas maneiras particulares de aprender. Estes
estilos nortearão o docente na mediação, ou seja, se a sala for muito ativa a
mediação deve levar o aluno a praticar atividades, contrário de uma sala reflexiva
onde a mediação deve levar o aluno a pensar sobre o assunto. Desta forma
reafirma-se a expectativa geral dos benefícios do conhecimento sobre estilos de
aprendizagem para as práticas da mediação pedagógicas, principalmente no que
tange à melhoria dos métodos de ensino e à qualificação das ações do professor.
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1

INTRODUÇÃO

Cada pessoa é única, com peculiaridades próprias, habilidades, preferências e
maneiras de ponderar e agir. Isso faz com que cada sujeito tenha sua forma
diferenciada de receber e processar as informações acolhidas e percebidas da
realidade ao seu redor. Essas maneiras exclusivas de perceber e trabalhar as
informações no âmbito da aquisição de novos conhecimentos são denominadas
“Estilos de Aprendizagem”.
Os "Estilos de Aprendizagem" participam diretamente no processo da
aprendizagem, que é extremamente complexo, não se restringindo apenas à
aquisição de respostas ou mesmo de conhecimentos, mas envolvendo inúmeras
variáveis que se combinam de diferentes formas e estão sujeitas à influência de
fatores externos, internos, individuais e sociais (LOPES, 2002).
A atual realidade das salas de aula do país, principalmente do ensino público,
mostra que ainda há muito a ser feito nesta área Belhot (1997). O modelo de ensino
e aprendizagem ainda vigente está apoiado quase que exclusivamente nas aulas
expositivas, na resolução de exercícios e nas demonstrações realizadas pelo
professor, não permitindo que o estudante torne-se responsável por sua
aprendizagem e desenvolvimento, entregando-lhes prontas as informações que se
deseja repassar, restringindo, até mesmo, a liberdade de buscar informações,
adquirir conhecimentos, resolver problemas, tomar decisões e enfrentar os desafios
à sua própria maneira, de forma independente e criativa.
Myers e Myers (1997) afirmam que existe uma diferença natural e previsível
entre os tipos de personalidade no que diz respeito ao estilo de aprendizagem e às
respostas dos estudantes aos métodos educativos. Enfatizam que a compreensão
dos tipos pode explicar porque alguns estudantes reagem bem a um determinado
método de ensino, enquanto outros simplesmente o detestam.
A aprendizagem, por envolver fatores individuais e conteúdos de forma e
natureza diversa, torna-se um fenômeno bastante complexo.
O interesse por este estudo deve-se, basicamente, à sua potencialidade de
aplicação na educação a partir do reconhecimento das diferenças cognitivas e das
adquiridas pelo meio em que se vive.

É possível, dessa maneira, programar
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estratégias de ensino para aperfeiçoamento do relacionamento entre os docentes e
discentes, proporcionando assim, maior efetividade e qualidade no processo ensinoaprendizagem com maior envolvimento entre alunos, instituições, disciplinas e
professores.
Com o conhecimento dos estilos dos alunos é mais fácil à prática da mediação
que segundo Souza (2004) foi proposta por Feuerstein segundo critérios universais
que estão presentes na interação docente-aluno: intencionalidade, reciprocidade,
transcendência e significado.

1.1

Contextualização e problema

Conhecer os estilos de aprendizagem e a motivação dos estudantes é
importante para explicar porque certos métodos de ensino funcionam bem com
alguns estudantes e com outros não funcionam. O fato de um estudante preferir
trabalhar sozinho em vez de participar de um grupo, ou ainda, preferir concluir um
projeto antes de começar outro, não é apenas uma curiosidade interessante: é uma
informação valiosa que o professor pode usar no aprimoramento da eficácia e
eficiência de sua mediação do ensino.
As novas tecnologias da informação e comunicação estão transformando a
relação existente entre o conhecimento e os processos de aprendizagem, exigindo
mudanças nos métodos de ensino, na organização e funcionamento interno das
instituições educacionais e, inclusive, na definição da missão e papel que
desempenham na sociedade.
De acordo com Blanc (1996), os estudantes aprendem mais por si mesmos e
os professores não poderão transmitir conhecimentos previamente estruturados,
mas orientar na seleção, ordenação e avaliação do conhecimento disponível,
auxiliando os estudantes a pensar e organizar seus próprios caminhos de
aprendizagem, ou seja, mediar.
Analisando o cenário atual, torna-se de suma importância perceber que a
missão da escola mudou. Em vez de atender a uma massa amorfa de alunos,
despersonalizados, é preciso focalizar o indivíduo, aquele sujeito original, singular,
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diferente e único; dotado de inteligências múltiplas, que possui diferentes estilos de
aprendizagem e, consequentemente, diferentes habilidades para resolver problemas
(CATHOLICO, 2009).
É reconhecida a importância de se focalizar e valorizar mais o processo de
aprendizagem em detrimento da valorização da instrução e transmissão de
conteúdos. Mais relevante é o “como” se sabe do que o “que” e “quanto” se sabe. É
necessário levar o indivíduo a aprender a aprender, traduzido pela capacidade de
refletir sobre sua própria aprendizagem, analisá-la e tomar consciência do que sabe,
dispor-se a mudar os próprios conceitos, buscar novas informações, substituir velhas
“verdades” por teorias transitórias, adquirir os novos conhecimentos que vêm sendo
requeridos pelas alterações existentes no mundo, resultantes da rápida evolução
das tecnologias da informação.
A dificuldade de aprendizagem de alguns alunos que estão sempre
participando do processo de recuperação assim como aqueles que embora
aprovados apresentem fraco resultados nas avaliações são considerados os
problemas a serem resolvidos por esta investigação.

1.2

Objetivo

Este trabalho tem por objetivo propor uma abordagem de implementação de
estratégias de ensino e aprendizagem para curso técnico, baseada nos ILS (Index of
Learning Styles) de Felder & Soloman (1991) e na mediação da aprendizagem
proposta por Feurstein.
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2

ENSINO, APRENDIZAGEM, MEDIAÇÃO DE FEUERSTEIN E ESTILOS DE

APRENDIZAGEM

Diversos pesquisadores propuseram teorias científicas para a modelagem do
processo de aprendizagem humano desde Pavlov a Skinner, Gagné, Piaget ou
Vygotsky e Feurstein, incluindo ainda Ausubel, Bandura e Novack e até o momento
nenhuma conseguiu se impor como teoria definitiva, que englobe e explique todas
as manifestações do comportamento em situações de ensino-aprendizagem
(VASCONCELOS; ALMEIDA, 1988).
Conforme Pfromn Netto (1987) na Grécia antiga, Sócrates, Platão e Aristóteles
figuraram entre os pensadores que nos legaram considerações importantes sobre
aprendizagem e ensino. De acordo com Platão, a verdadeira aprendizagem começa
com um estado de perplexidade ou espanto, que impele a pessoa ao esforço de
elevação do conhecimento. Platão é o primeiro pensador a distinguir entre dois tipos
de associação de idéias: por similaridade e por contiguidade. Seu princípio
fundamental sobre aprendizagem humana está baseado na afirmação de que cada
um é responsável por sua própria aprendizagem.
Como afirma Cornachione Júnior (2004, p. 96)
Em função de fatores como tipo de instrução, de professores,
de assunto, ou mesmo traços dos alunos, suas perspectivas e
conhecimentos prévios, a combinação perfeita para a
construção de um processo de ensino-aprendizagem pode ser
diferente.

Para dar início à discussão sobre ensino e aprendizagem, primeiramente se
faz necessário entender melhor como ocorre o processo de ensino-aprendizagem.
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2.1

O processo de ensino-aprendizagem

O processo de ensino-aprendizagem existe pela união entre partes do
ambiente educacional: instituição (suporte), professor (especialista), aluno (aprendiz)
e tema (currículo).
De acordo com Santos (2003) o processo ensino-aprendizagem é composto de
duas partes. Ensinar, que exprime uma atividade, e aprender, que envolve certo
grau de realização de uma determinada tarefa com êxito.
Cada aluno aplica a sua faculdade de aprender de maneira pessoal, orientado
pelo seu estilo de aprendizagem. Do mesmo modo, existe um sistema de orientação
do ensino que corresponde ao estilo do professor em relação à sua prática
pedagógica. A partir da sintonia dos estilos de professores e alunos, a aprendizagem
será construída em condições mais ou menos favoráveis. Para Bloom (1983), todos
os alunos tornam-se bastante semelhantes em relação à capacidade de aprender,
ao ritmo de aprendizagem e à motivação, quando lhes são propiciadas condições
adequadas para que tal se concretize.
A educação hoje deixa de focar no ensino para concentrar-se especificamente
na aprendizagem. Para melhorar a aprendizagem, é necessário conhecer como os
alunos aprendem e, desta forma, propor soluções para melhorar a relação ensinoaprendizagem.

2.2

Mediação de Feuerstein
A mediação pedagógica pode ser apresentada como uma forma capaz de dar

apoio a uma aprendizagem efetiva. Desta forma podemos dizer que toda mediação
da aprendizagem deve considerar a presença de três elementos: o docente, o aluno
e a situação criada pela interação entre eles.
Assim,
A mediação é um tipo especial de interação entre alguém que
ensina (o mediador) e alguém que aprende (o mediado). Essa
interação deve ser caracterizada por uma interposição
intencional e planejada do mediador que age entre as fontes
externas de estímulo e o aprendiz. (MEIER; GARCIA, 2007).
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Para Feuerstein os critérios de mediação que estão presentes na interação
docente-aluno

são:

intencionalidade,

reciprocidade,

transcendência

e

significado. (SENAI/DN, 2009).
Intencionalidade e reciprocidade são essenciais para a concretização da
aprendizagem mediada. A intencionalidade pressupõe que o mediador se
comunique com o mediado, isto é, que esteja a fim de aproximar-se do mediado e
ajudá-lo a entender o que está sendo aprendido. A reciprocidade acontece pelo fato
de o mediador e o mediado interagirem essa intenção. Intencionalidade e
reciprocidade devem estar sempre associadas.
A transcendência se dá quando o mediador cria, com o uso de perguntas,
condições para que o mediado generalize o que foi aprendido para as situações do
dia a dia e do trabalho e relacione a aprendizagem atual com suas aprendizagens
anteriores e com possíveis situações futuras.
O significado consiste em despertar no aluno o interesse pela tarefa em si,
pela busca do porquê da tarefa.
Desta forma,
A mediação da busca de uma alternativa otimista promove
um comportamento totalmente diferente: reexaminar a situação
problemática e procurar pistas que possam ter escapado à
nossa
atenção,
recorrer
a
informações
adicionais,
pesquisar experiências passadas relevantes, estabelecer
comparações, utilizar o raciocínio hipotético e demais
processos
mentais
que
desenvolvam
o
funcionamento cognitivo ( SOUZA, 2004).

2.3

Índice de Estilos de Aprendizagem de Felder-Soloman

O Índice de Estilos de Aprendizagem (Index of Learning Styles – ILS) é um
instrumento desenvolvido por Richard M. Felder e Barbara A. Soloman na
Universidade Estadual da Carolina do Norte para determinar as preferências de
aprendizagem em quatro dimensões do Modelo de Felder-Silverman (1988). Esse
instrumento não contempla a dimensão (indutivo / dedutivo) do modelo.
O ILS abrange em cada uma das quatro dimensões, dois estilos opostos de
aprendizagem: ativo ou reflexivo, sensorial ou intuitivo, visual ou verbal e sequencial
ou global. As respostas às questões do instrumento fornecem, para cada uma das
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quatro dimensões, dois escores que correspondem aos dois estilos abrangidos pela
dimensão. A diferença entre os dois escores indica qual é, dentre os dois estilos,
aquele que é predominante ou preferido pelo respondente.
A versão preliminar do ILS continha vinte e oito questões. Em 1994 e 1995,
seus resultados foram submetidos à análise fatorial e alguns itens que não
apresentaram uma discriminação perceptível foram substituídos. Revisado, o
instrumento abrange quarenta e quatro questões de escolha forçada (alternativa a
ou b), sendo onze questões para cada uma das quatro dimensões. Se as duas
alternativas (a e b) se aplicarem igualmente, a escolha deve ser feita àquela mais
frequente.
O nível de predominância de estilo em pontuação de 1 ou 3 na escala indica
“leve” preferência entre ambas as categorias da dimensão, ou seja, a preferência
está praticamente equilibrada nos dois estilos; pontuação de 5 ou 7 na escala indica
preferência “moderada” por uma das categorias; e a pontuação de 9 ou 11 na
escala, indica “forte” preferência por uma das categorias da dimensão, como pode
ser observado no quadro a seguir.

Escala

Ativo/Reflexivo

Sensorial/Intuitivo

Visual/Verbal

Sequencial/Global

11+
ou
9+
7+
ou
5+
3+
ou
1+
1ou
35ou
79ou
11-

Fortemente
Ativo

Fortemente
Sensorial

Fortemente
Visual

Fortemente
Sequencial

Moderadamente
Sensorial

Moderadamente
Visual

Moderadamente
Sequencial

Levemente
Sensorial

Levemente
Visual

Levemente
Sequencial

Levemente
Reflexivo

Levemente
Intuitivo

Levemente
Verbal

Levemente
Global

Moderadamente
Reflexivo

Moderadamente
Intuitivo

Moderadamente
Verbal

Moderadamente
Global

Fortemente
Reflexivo

Fortemente
Intuitivo

Fortemente
Verbal

Fortemente
Global

Moderadamente
Ativo
Levemente
Ativo

Quadro 1 Índice dos estilos de aprendizagem de Felder-Soloman
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3

DESENVOLVIMENTO

O fluxo da implementação da proposta de estratégia é detalhado no fluxograma
1.

Fluxograma 1 – Fluxo de ações para implementação da estratégia.
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3.1

Mapeamento dos estilos dos alunos - Treinamento

Esta etapa serve para identificar os estilos e ajudar os alunos em suas
estratégias de aprendizagem.
Os alunos que participam do programa devem responder ao questionário já
citado e os resultados disponibilizados ao coordenador da pesquisa. Antes das
respostas ao questionário, os participantes devem receber uma explicação
detalhada sobre o objetivo do programa e o que são os estilos de aprendizagem
utilizados nesta pesquisa. Estas explicações devem ser dadas pelo coordenador do
programa e o tempo necessário para isto pode variar de turma para turma. Um
grupo de escolaridade de nível médio pode levar aproximadamente 2 horas para
completar esta atividade.
Com o resultado do questionário em mãos, deve-se mostrar aos alunos a qual
grupo eles pertencem.
Em seguida realiza-se o treinamento para que eles aprendam a conviver com
seus

estilos

de

aprendizagem.

Esse

treinamento

pode

ser

feito

em

aproximadamente 2 horas e deve-se permitir a participação efetiva dos alunos já que
para a maioria deles é a primeira vez que tem informação sobre o assunto.
Este treinamento deve ser guiado pelos quadros apresentados a seguir. Todas
estas sugestões estão adaptadas de FELDER (1993).
.
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DIMENSÃO SENSORIAL / INTUITIVO

O que fazer se você pertence ao
Grupo Moderadamente ou Fortemente
Sensorial?
O que fazer se você pertence ao
Grupo Levemente Sensorial ou
Levemente Intuitivo?

O que fazer se você pertence ao
Grupo Moderamente ou Fortemente
Intuitivo?
Quadro 2

Procure ver como as informações em sala de
aula se conectam com o mundo real. Se estiver
em uma sala onde o material é abstrato e
teórico, pergunte ao professor sobre exemplos
específicos e procure descobrir como esses
conceitos se aplicam na prática.
Se você pertence a este grupo tem facilidade
para perceber a informação em ambos os lados
da dimensão.
Pergunte ao seu instrutor sobre interpretação ou
teorias para ligar aos fatos, ou tente encontrar
estas conexões você mesmo. Como não gosta
de repetição e é impaciente com detalhes
procure se esforçar para checar suas respostas
aos testes e exercícios. Leia as questões
cuidadosamente antes de iniciar as respostas e
não se esqueça de verificar os resultados.

O que fazer para dimensão Sensorial/Intuitivo

DIMENSÃO ATIVO / REFLEXIVO

O que fazer se você pertence ao
Grupo Moderadamente ou Fortemente
Ativo?

Estude em grupos nos quais os membros
explicam tópicos para os demais. Trabalhe com
colegas de forma a fazer perguntas e interagir.
Tente fazer alguma coisa com a informação.
Fazendo isso, você processa melhor a
informação.

O que fazer se você pertence ao
Grupo Levemente Ativo ou Levemente
Reflexivo?

Se você pertence a este grupo tem facilidade
para processar a informação em ambos os lados
da dimensão.

O que fazer se você pertence ao
Grupo Moderamente ou Fortemente
Reflexivo?

Se você é um reflexivo aprendiz em uma sala
que não dá tempo para pensar a respeito da
nova informação, você deve tentar compensar
isto quando estuda. Não leia e memorize seu
conteúdo de aula, pare periodicamente para
rever o que leu e pense em possíveis questões e
aplicações. Deveria, escrever pequenos resumos
da aula ou tomar notas durante a mesma.

Quadro 3 O que fazer para dimensão Ativo/Reflexivo
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DIMENSÃO VISUAL / VERBAL

O que fazer se você pertence ao
Grupo Moderadamente ou Fortemente
Visual?

Lembra-se mais do que vê (Figuras, diagramas,
filmes, demonstrações etc...)
Tente transformar as informações verbais que
tem em esquemas ou qualquer outra
representação visual. Pergunte ao professor
sobre filmes, displays ou outras informações
disponíveis. Prepare um mapa para listar seus
pontos, com círculos, quadrados e setas entre
eles fazendo a conexão. Use destacadores de
texto quando estiver estudando.

O que fazer se você pertence ao
Grupo Levemente Visual ou Verbal?

Se você pertence a este grupo tem facilidade
para reter a informação em ambos os lados da
dimensão.

O que fazer se você pertence ao
Grupo Moderadamente ou Fortemente
Verbal?

Escreva resumos dos materiais apresentados
em filmes ou visitas. Trabalhe em grupo, pois
você pode assimilar mais ao ouvir as explicações
de seus amigos.

Quadro 4 O que fazer para dimensão Visual/Verbal

DIMENSÃO SEQUENCIAL / GLOBAL

O que fazer se você pertence ao
Grupo Moderadamente ou Fortemente
Sequencial?

Pergunte ao seu professor sempre que achar
que ele pulou alguma parte da informação que
seria útil para seu entendimento. Coloque o
material que está estudando de forma
sequencial. Tente fortalecer seu lado global
pensando de uma forma geral nos tópicos que já
estudou.

O que fazer se você pertence ao
Grupo Levemente Sequencial ou
Global?

Se você pertence a este grupo tem facilidade
para organizar a informação em ambos os lados
da dimensão.

O que fazer se você pertence ao
Grupo Moderadamente ou Fortemente
Global?

Se o professor colocar os tópicos sem uni-los
pergunte a ele. Perca um tempo analisando todo
o conteúdo para entender de forma geral e
global o assunto.

Quadro 5 O que fazer para dimensão Sequencial/Global

Com as informações dos quadros anteriores é possível ao aluno orientar-se
para conseguir melhores resultados no seu aprendizado. O estudante deve
preocupar-se com as disciplinas que tem mais dificuldade e fazer o confronto entre
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sua forma de maior facilidade de lidar com a informação (seu estilo) e como a
disciplina está sendo conduzida pelo professor. Com isto a tendência é uma
melhoria do seu rendimento escolar. Depois de identificar os estilos dos alunos e
propor estratégias de aprendizagem, faz-se o mapeamento dos professores.

3.2

Mapeamento dos estilos dos professores - Treinamento

A explicação sobre o objetivo da pesquisa conjuntamente com a apresentação
dos estilos de aprendizagem utilizados devem ser feitas antes de eles responderem
ao questionário.
O mapeamento dos professores é importante para que tomem conhecimento
de seus próprios estilos e, para que avaliem se não estão repetindo a sua forma de
aprender no seu jeito de ensinar.
A análise das facilidades e dificuldades na aprendizagem deve sempre ser
feita com o foco nos estilos. Por que alunos com determinados estilos assimilam
com facilidade a matéria enquanto outros têm dificuldade? Deve-se lembrar que não
é em todos os casos que o problema é de estilo, mas é imprescindível que nesta
fase se consiga atender todos os estilos se o professor alterar o estilo da aula.
São importantes as observações de Hassan et al. (2004) sobre a dificuldade
que

alguns estudantes sentem dificuldade em tornarem-se pensadores críticos

ativos e, alguns professores podem enfrentar dificuldades no desempenho do seu
papel de mediador, tutor, facilitador das discussões, administrador dos grupos de
trabalho, ou ainda, de desafios.
Para aulas de recuperação deve-se montar estratégia para propor atividades
que são as dominantes do recuperando. Faz-se uma proposta personalizada,
porque se sabe que a recuperação é uma atividade excepcional e neste momento o
que interessa é que o aluno tenha êxito nela.
Uma orientação importante que se deve passar ao corpo docente da escola é
para que se tenha uma cópia das orientações sobre a forma de agir com cada grupo
de aluno (quadros a seguir) e o mapeamento dos estilos individuais assim como os
gráficos de toda a sala em seus diários de classe. Isto vai fazer com que o professor
esteja sempre em contato com os estilos de cada aluno.
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As sugestões apresentadas para treinamento dos professores que compõem
os quadros seguintes são adaptadas de FELDER (1993) e adaptadas para a
mediação de Feuerstein.

DIMENSÃO SENSORIAL / INTUITIVO
Grupo Moderadamente ou Fortemente
Sensorial

Faça a mediação com análise de fatosProponha resolução de problemas por métodos
bem estabelecidos- Faça questões sobre o que
efetivamente foi discutido em sala de aulaMedeie com conexão com o mundo real.

Grupo Levemente Sensorial ou Intuitivo

Se o aluno pertence a este grupo, tem facilidade
na percepção da informação e vai se adaptar
bem a qualquer estilo de mediação proposto pelo
professor.
Medeie com proposta desafios- Situação
problema- Desenvolva novos projetos- Estimule
soluções inovadoras.

Grupo Moderadamente ou Fortemente
Intuitivo

Quadro 6 Sugestões ao professor para dimensão Sensorial/Intuitivo

DIMENSÃO ATIVO / REFLEXIVO

Grupo Moderadamente ou fortemente
Ativo

Medeie com a elaboração de atividades práticasFaça discussões em grupo- Promova debates
em sala- Faça aplicações de situações reaisElabore aulas para apresentação de trabalhos
pelos alunos.

Grupo Levemente Ativo ou Reflexivo

Se o aluno pertence a este grupo, tem facilidade
no processamento da informação e vai se
adaptar bem a qualquer estilo de mediação
proposto pelo docente.

Grupo Moderadamente ou fortemente
Reflexivo

Medeie com a proposta de trabalhos individuaisDesafie os alunos para a resolução de situação
problema- De textos para leitura- Peça relatórios.

Quadro 7 Sugestões ao professor para dimensão Ativo/Reflexivo
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DIMENSÃO VISUAL / VERBAL
Grupo Moderadamente ou fortemente
Visual

Medeie coma utilização de figuras, diagramas,
filmes, demonstrações etc...

Grupo Levemente Visual ou Verbal

Se o aluno pertence a este grupo, tem facilidade
na retenção da informação e vai se adaptar bem
a qualquer estilo de mediação da aula.

Grupo Moderadamente ou fortemente
Verbal

Medeie coma utilização de trabalhos
escritos.Peça que os alunos preparem e façam
aulas expositivas.

Quadro 8 Sugestões ao professor para dimensão Visual/Verbal

DIMENSÃO SEQUENCIAL / GLOBAL

Grupo Moderadamente ou fortemente
Sequencial?

Grupo Levemente Seqüencial ou Global

Grupo Moderadamente ou fortemente
Global

Na mediação conduza o aluno ao entendimento
passo a passo - Use padrões rotineiros na
resolução de problemas.

Se o aluno pertence a este grupo, tem facilidade
na organização da informação e vai se adaptar
bem a qualquer estilo de mediação.
Questione o aluno o todo. Exponha claramente o
porquê da atividade que está sendo
desenvolvida.

Quadro 9 Sugestões ao professor para dimensão Sequencial/Global

4

CONCLUSÃO
De acordo com Weiz (2002), o processo de “ensino-aprendizagem” não é um

processo único como muitos consideram, mas são dois processos distintos, o de
ensino, em que o sujeito é o docente e responsável pelo desenvolvimento, e o de
aprendizagem, desenvolvido pelo aluno, sujeito deste processo. São, portanto, dois
processos que não se confundem, são distintos, mas se comunicam.
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Nesta perspectiva, o docente é que deve compreender o caminho de
aprendizagem que o aluno está percorrendo e, em função disso, identificar as
informações e as atividades que permitam ao estudante avançar do patamar em que
se encontra para um outro mais evoluído. É o processo de ensino que deve se
adaptar ao de aprendizagem, devendo haver um diálogo entre os dois.
A aprendizagem é extremamente complexa não somente devido à essência
dos conteúdos, como pela forma como são lecionados ou ainda devido às
características individuais de quem aprende. Perceber e explicar a semelhança entre
as inúmeras variáveis envolvidas neste processo e que se encontram sujeitas a
influências de fatores externos, internos, individuais e sociais tem sido tarefa árdua
desde a antiguidade. Inúmeras abordagens teóricas têm procurado oferecer
subsídios na compreensão das manifestações do comportamento em situações de
ensino aprendizagem.
No processo ensino-aprendizagem é capital a informação das características
peculiares dos alunos e, bem assim, a necessidade de reconhecimento da
existência de diferentes “estilos de aprendizagem”. A partir daí, irá favorecer uma
maior percepção de como os próprios estudantes se relacionam com o
conhecimento e como é sua forma de aprender, levando-os a uma maior satisfação,
autonomia e aplicação nos cursos.
Este trabalho que propõe uma abordagem de implementação de estratégia de
ensino e aprendizagem de maneira que as aulas sejam mediadas a navegarem
pelos diversos estilos vem ao encontro das propostas pedagógicas atuais, pois
coloca o aluno no centro do processo. Como resultado temos um alinhamento entre
os estilos de ensinar com o de aprender para trazer benefícios ao sistema.
Com isso sinaliza-se para uma prática pedagógica menos dirigida, menos
prescrita, constituindo-se num espaço aberto ao exercício da docência de forma
mais autônoma, renovada e criadora, porém orientada por um quadro referencial
que deverá balizar as ações a serem empreendidas.
Coloca-se o aluno e a aprendizagem no centro do processo e consideram-se
todas as suas características individuais na transmissão dos conteúdos.
E óbvio que não vão se resolver todos os problemas da educação somente
implantando estratégias com a utilização dos estilos de aprendizagem na mediação,
mas sem dúvida está sendo dado mais um importante passo nesta direção.
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