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RESUMO 

 

O estudo teve como objetivo estudo é identificar os estilos de aprendizagem que se faz presente 

entre os alunos do referido curso de fisioterapia de uma instituição de ensino superior pública. Método: 

participaram do estudo 133 alunos, sendo 33 homens e 100 mulheres, compreendendo uma faixa etária de 

17 a 26 anos. Foi utilizado como instrumento o Questionário Honey-Alonso de Estilos de Aprendizagem. 

Na análise quantitativa dos dados foi extraída a frequência dos estilos que mais se destacavam e atribuído 

um percentual ao montante geral dos discentes, onde temos por ordem decrescente: (a) Reflexivo 75,18%; 

(b) Ativo 11,27%; (c) Pragmático (6,76%) e (d) Teórico (6,76%). Identificou-se como predominante o 

estilo de aprendizagem reflexivo no curso investigado; sendo em sua grande maioria composto por 

mulheres podendo sugerindo existência uma relação entre o sexo e o estilo de aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Estilos de aprendizagem, fisioterapia, reflexivo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao observar estudantes em sala de aula percebe-se a existência de diferentes aspectos 

cognitivos, os quais interagem com o processo de aprendizagem e em especial, com a utilização 

de novas mídias (por exemplo, a internet, redes sociais, etc..) que tem colaborado para um olhar 

alternativo de mundo quanto dimensão do saber e do conhecimento; causando impacto na 

expressão do comportamento e desempenho acadêmico. 

Sobre os aspectos supracitados é que técnicas e metodologias utilizadas na dinâmica 

ensino-aprendizagem podem não estar contribuindo diretamente para interação entre os alunos e 

o objetivo proposto pelo professor no que se refere à apreensão do conhecimento acadêmico, 

condição que, possivelmente poderá ser responsável pela falta de ânimo e a evasão acadêmica. 

Assim sendo, considerando a importância do estilo de aprendizagem do discente, bem como, da 

tomada de consciência por parte do docente de tal estilo, acredita-se que ao atentar e aplicar esta 

dinâmica na diversidade da sala de aula, possivelmente, estaria integrando soluções em relação 

ao ensino-aprendizagem-motivação.  

Com isso, a implementação desta forma de atenção na sala de aula, não apenas dependeria 

da particularidade dos integrantes dos grupos alunos presentes, mas, também, do 

compartilhamento por parte do docente da crença de que a aprendizagem pode ocorrer de 

diferentes formas, por exemplo: a partir da observação intencional; da exploração e utilização dos 

demais órgãos dos sentidos; da experimentação e reflexão, condição geradora dos ambientes de 

aprendizagens. (Carmo, Ponte &, Albertin, 2009; Nogueira, 2012) 

Portanto, para que esse processo (isto é o da aprendizagem) considera-se que seja 

necessário; clareza no conhecimento dos estilos de aprendizagem, pois essas informações são 

úteis aos educadores, na utilização de novas estratégias que facilitem o processo de apreensão de 

informações pelos estudantes bem como para as Instituições de Ensino Superior (IES) e os 

órgãos reguladores da educação brasileira. Assim, os professores poderão compreender como se 

desenvolve o conhecimento e as preferências de seus alunos, permitindo que os ensinantes, 

planejem e apliquem diversas atividades em sala de aula, tornando dessa maneira, as suas 

práticas pedagógicas mais efetivas para os aprendentes (Freitas; Cruz &, Filho, 2006; Nogueira, 

2012).  

Considerando que, o saber se constrói a partir das experiências e vivências do cotidiano de 

cada sujeito e/ou grupo social, sabe-se também, que as primeiras aprendizagens acontecem nas 

relações familiares e somente mais tarde, são aprimoradas quando do ingresso nas instituições de 

ensino (escola, universidade, etc..), ampliando desta forma, as relações sociais e educacionais. 

(Cerqueira, 2006). Para facilitar a compreensão sobre o processo de aprendizagem e entender 
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como os alunos desenvolvem um estilo preferencial de aprendizagem, faz-se necessário 

compreender que os estilos de aprendizagem é um modo expresso por cada indivíduo para 

utilizar os conhecimentos adquiridos, os quais de acordo com Wechsler (2013), são maneiras 

preferenciais de raciocinar e agir frente às situações específicas. Segundo a autora o conceito de 

estilos de aprendizagem, abarca não somente as características de pensamento, mas também as de 

personalidade, que consequentemente contribuem influenciando o modo de perceber a realidade. 

Os estilos de aprender correspondem a traços cognitivos e afetivos, que servem de indicadores, 

relativamente estáveis de como os alunos percebem, interagem e respondem a seus ambientes de 

aprendizagem (Santos & Wechsler, 2008). 

O esquema de aprendizagem proposto por Honey e Mumford (2000), sugere a existência de 

quatro estilos de aprendizagem com características distintas: (a) Ativo – são aquelas pessoas que 

gostam de aprender fazendo; ter novas experiências; resolver problemas; mudar e variar as 

situações do dia-a-dia; dirigir debates e reuniões; (b) Reflexivo - são aquelas pessoas que gostam 

de observar, escutar e pensar antes de agir, investigar detalhamento a situação, revisar o que 

ouviu ou presenciou sem pressão de tempo; (c) Teórico – são pessoas que, para aprender gostam 

de questionar; sentir-se pressionadas intelectualmente; encontrar um modelo, um conceito ou 

uma teoria que tenha relação com aquilo que escutou; (d) Pragmático – são pessoas que 

priorizam aprender coisas ou técnicas que apresentem vantagens práticas; gostam de ter a 

possibilidade de experimentar o aprendido; assim como de viver uma boa simulação de 

problemas reais (Miranda &, Morais, 2008; Portilho, 2009), (ver Quadro 1). 

 

Estilo de aprendizagem Características 

Ativo 
Criatividade, animação, inovação, improvisação, risco, renovação, 
espontaneidade, aventura, experiência, liderança, participação, diversão, 
competitividade, desejo de aprender e mudar, resolução, de problemas, etc... 

Reflexivo 

Observação, ponderação, receptividade, análise, análise, cuidado, 
detalhamento, paciência, argumentação, assimilação, investigação, elaboração 
de informações e declarações, prudência, previsão de alternativas, estudos de 
comportamento, etc.. 

Teórico 
Estruturação, metodicidade, ordem, objetividade, planejamento, disciplina, 
crítica, sistematização, sintetização, logicidade, generalista, buscam hipóteses, 
teorias, modelos, perguntas, conceitos, finalidades claras, racionalidade, etc.. 

Pragmático  
Técnica, experimentação, praticidade, eficácia, utilidade, realismo, rapidez, 
decisão, planejamento, atualização, organização, capacidade para solucionar 
problemas, aplicação do aprendido, planejamento de ações, etc.. 

Quadro 1 Estilos de Aprendizagem e suas características. 

Fonte: Adaptado de Portilho, 2009, p. 102 -103. 
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Tomando por base os trabalhos de Kolb sobre aprendizagem, Peter Honey e Alan Mumford 

(2000) queriam desvendar porque as pessoas compartilhando um mesmo ambiente e eventos 

aprendem de modo diferente uma das outras. Posteriormente, e relacionado com as teorias dos 

estilos de aprendizagem, em 1994, encontram-se as modificações proposta por Catalina Alonso, 

que adaptou o instrumento LSQ (Learning Styles Questionnaire) de Honey, aplicando-o a 

estudantes universitários, incorporando uma série de perguntas de natureza sócio-acadêmicas 

(Portilho 2009). Para Alonso, o ideal seria desenvolver, de maneira semelhante, todos os estilos 

de aprendizagem, mas o fato é que a maioria das pessoas está mais habilitada a realizar certas 

atividades do que outras. Após esses ajustes surgi o instrumento de pesquisa intitulado o 

“Questionário Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje” (CHAEA), adaptado e traduzido por 

Portilho, (2003) para o português. 

A utilização do CHAEA tem preocupado pesquisadores quanto a sua qualidade 

psicométrica, estudo realizado por Mayaute (2011) destaca que os estilos de aprendizagem: ativo, 

reflexivo, teórico e pragmático apresentam confiabilidade por consistência interna, evidenciando 

validade de construto de acordo com o modelo da Teoria Clássica dos Testes, embora as mesmas 

dimensões (ativo, reflexivo, teórico e pragmático) não apresente indicadores tão consistente 

quando submetido ao modelo teórico de Rasch. Desta forma o instrumento permite obter 

medições ordinais com um erro de medição maior. 

Apesar de uma pequena inconsistência estatística do CHAEA, apontada por Mayaute 

(2011) ao aplicar a diferentes testes estatísticos, ainda assim existe uma busca por melhores 

programas curriculares e que tem despertado pesquisadores de diversas áreas do conhecimento 

para compreender como seus alunos aprendem o conhecimento. Em pesquisa realizada por 

Palacios, Matus, Sotos, Ibáñez e Fasce (2006) com 231 alunos do primeiro ano de medicina 

encontrou o predomínio dos estilos reflexivo e teórico; e o trabalho de Pérez, Martín, Ginés, 

Cortés, Gonzáles, Marino e Galán (2005) com 180 estudantes de enfermagem apresentou 

também um perfil com predomínio de estilo reflexivo e teórico.  

Sendo assim diante da necessidade de conhecer qual é o estilo de aprendizagem mais 

prevalente entre os alunos do curso de fisioterapia de uma instituição de ensino superior pública, 

o presente estudo, justificou-se em decorrência de questionamentos dos discentes referentes ao 

tempo necessário para aprendizagem; e outro fator motivador desse estudo é a necessidade de 

revisão da atual matriz curricular, que atualmente é bastante densa e dificulta aos alunos no 

manejo do tempo de estudo e aos docentes no desenvolvimento de projetos com participação dos 

discentes. Desta forma, o objetivo deste estudo é identificar os estilos de aprendizagem que se faz 

presente entre os alunos do referido curso. 
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MÉTODO 

 

Participantes 

A amostra foi composta de 133 discentes, sendo a maioria mulheres 75,18%, com faixa 

etária compreendida entre 17 e 26 anos. Tendo como critério de inclusão, que os discentes 

estivessem matriculados nos períodos 1º, 2°, 3°, 4° 5° e 6° do curso de Fisioterapia de uma 

instituição de ensino superior pública. Sendo à amostra coletada no período de abril a setembro 

de 2010 e em novembro 2012.2, durante os turnos da manhã e tarde. Essa amostra foi 

intencional, pois considerou-se os alunos que quando consultados dispuseram-se a participar do 

estudo. 

 

Instrumento 

Os participantes responderam o Questionário Honey-Alonso de estilos de aprendizagem – 

CHAEA, (Alonso, Gallego &, Honey, 2002; Portilho, 2009). Consta de 80 itens e se estrutura em 

quatro grupos de 20 itens correspondentes aos quatro estilos de aprendizagem, acrescentada a 

cada um deles uma lista de característica que determinam com mais clareza o campo de destreza 

de cada estilo de aprendizagem. O questionário identifica o estilo de aprendizagem preferido do 

aluno, não existindo respostas corretas nem erradas, os itens se estruturam em quatro grupos de 

vinte itens para cada estilo de aprendizagem: ativo, reflexivo, teórico e pragmático.  

 

Aspectos Éticos 

A investigação está em consonância com a Resolução n° 196 do Código de Ética de 

Pesquisa com Seres Humanos, onde foi garantido o anonimato dos participantes. Assim como foi 

solicitado que os participantes assinassem o termo de consentimento livre e esclarecido, sendo 

também informados que poderiam desistir sem que houvesse prejuízo para sua pessoa. 

 

Procedimento e análise dos dados 

Foi realizando um levantamento de dados na coordenação do curso de Fisioterapia da de 

uma instituição de ensino superior pública, e verificou-se o número de alunos regularmente 

matriculado ao final do semestre 2010.2, totalizava na ocasião 303 estudantes, sendo 215 

mulheres e 88 homens, tendo ocorrido apenas 18 trancamentos em todo curso, dos quais 11 eram 

do sexo masculino e 7 do feminino. O inicio da coleta de dados foi formalizada mediante a 

aprovação no Departamento de Fisioterapia e enviado ao Comitê de Ética do Hospital 

Universitário e posteriormente foi feito contacto com professores dos períodos 2º, 3º, 4°, 5°, 6º e 
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comunicado os objetivos da pesquisa.  

Após a aplicação do instrumento as informações coletadas na amostra de 133 discentes, 

foram submetidas a cálculo de percentual em relação à variável sexo e estilos de aprendizagem 

analisados. Com relação aos aspectos éticos da pesquisa, os que concordaram em participar 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e em seguida preencheram o 

instrumento na presença do pesquisador. As variáveis foram analisadas estatisticamente a partir 

de um banco de dados digitalizado e posteriormente analisado com o auxílio do banco de dados 

do programa Microsoft Excel. 

Já em relação às limitações encontradas durante o desenvolvimento da pesquisa, 

percebemos que em virtude do tamanho da amostra não foi necessário utilizar um teste estatístico 

específico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A partir da coleta de dados e na sequencia realizada a tabulação destes, efetuou-se uma 

analise descritiva as quais tiveram os seguintes resultados: na tabela 1, a amostra total foi 

composta por 133 estudantes dos quais 100 sujeitos apresentam um perfil característico do estilo 

reflexivo, configurando assim um percentual de 75,18% da amostra analisada, apontando que 

este estilo de aprendizagem é o predominante para os discentes do curso de Fisioterapia da 

UFPB.  

 

Estilos de Aprendizagem Nº de Estudantes % 
Ativo 15 11,27 

Reflexivo 100 75,18 
Pragmático 9 6,76 

Teórico 9 6,76 
Total  133 100 

Tabela 1: Estilos de aprendizagem entre discentes de Fisioterapia  

 

De forma geral, o estilo reflexivo descreve a personalidade de pessoas que utilizarem a 

observação e análise antes de chegarem a alguma conclusão; gostam de valorizar todas as 

possibilidades da situação antes de tomar decisões; preferem escutar mais, para depois agir; e são 

mais ponderados que os ativos. Isso nos leva a pensar que as estratégias de ensino – 

aprendizagens que se adequariam a essas mentes, passa pela reflexão onde formulam conclusões 

e constroem suas próprias teorias sobre o que esta sendo escutado, ensinado, lido e observado 

(Portilho 2009).  



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 08/02/2014 

 

Aelson Mendes de Sousa, Ysabelle Chaves Lacerda, Juerila 
Moreira Barreto, Nilton Soares Formiga, Roberto Quirino do 
Nascimento 

7 
Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   

 

As pessoas que possuem um predomínio claro do estilo reflexivo apresentam as seguintes 

habilidades e qualidades: a observação, a ponderação, a receptividade, a análise, o cuidado, o 

detalhamento, a paciência, a argumentação, a assimilação, a investigação, a elaboração de 

informes e declarações, a prudência, as previsões alternativas e o estudo do comportamento. 

Diante dessas qualidades e habilidades podemos classificá-los como estudantes que necessitam 

serem convencidos pela literatura para depois aceitarem as teorias (Portilho, 2009). 

Os estudantes que utilizam o estilo reflexivo precisam de um tempo sozinho para pensar 

sobre as informações recebidas. Preferem os trabalhos individuais. Essas características apontam 

como possíveis estratégias de ensino aprendizagem trabalhos que contemplem o exercício de 

tarefas como a produção de um artigo, a construção de portfólio, a elaboração de resenha, e 

outras como: redação; carta; trabalho de conclusão de curso (TCC), monografia, dissertação e 

tese; respeitando uma necessidade individual de refletir acerca do que esta produzindo. 

O estudante que apresenta o estilo reflexivo está em constante construção e o processo se 

estabelecer por meio de uma atitude crítica e flexível em relação às teorias que devem embasar 

seus trabalhos acadêmicos e pedagógicos. Propõe-se desta forma o permanente incentivo a 

práticas reflexivas desde a graduação, com as quais o aluno-professor deve se comprometer, 

buscando minimizar a lacuna entre teorias aprendidas na universidade e a prática profissional, a 

qual deve preparar-se gradualmente para gerir.  

A literatura relaciona o estilo de aprendizagem reflexivo como característico da maneira e 

da forma de pensar da pessoa adulta que o utiliza enquanto aprende independente de sua 

formação, idade e gênero. O curso acima investigado (Fisioterapia) tem o seu corpo discente 

composto predominantemente por mulheres, com base nas informações preliminares 

apresentadas acima, nos questionamos se não existe alguma relação sexo feminino com estilo de 

aprendizagem reflexivo. Considerando que, os estudos encontrados na literatura tem sempre 

apresentado um número considerável de respondentes femininas como na investigação de Pérez, 

et al, (2005), que apresentou em seu trabalho uma porcentagem de 91,7% de mulheres e nos 

trabalhos de Hernández, Álvarez &, Toriz, (2007), destacou-se 88,1% de respondentes femininas, 

observamos que há uma tendência sinalizando haver alguma relação entre o estilo reflexivo e o 

sexo feminino; sugerindo aprofundamento das investigações e futuras pesquisas sobre o tema que 

tornem possível esclarecer melhor esses resultados.   

Este estudo é importante para o curso investigado, em decorrência de mudanças intrínsecas 

como a reformulação da matriz curricular do curso, e extrínseca em decorrência a adesão à 

expansão da educação superior com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (Reuni), e nos conduz a refletir como estamos conduzindo a 

transferência de informação para os estudantes nesse contexto sócio-político. E como conhecer 

os estilos de aprendizagens pode influenciar no rendimento acadêmico dos alunos e colaborar 

planejamento de novas estratégias de ensino–aprendizagem que permita superem as novas 
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tendências educacionais propostas para a educação.  

Considerando tais resultados apesar da sua concretização, enfrentaram-se algumas 

dificuldades que limitaram a ampliação do número da amostra de indivíduos entrevistado, no 

período de 2010.2; porém a amostra foi ampliada em 2012.2. Contudo, sugere-se que em futuros 

estudos sobre o tema em questão algumas características amostrais sejam abordadas: (a) 

comparação entre diferentes áreas de conhecimento (tecnologia, humana, natureza e saúde); (b) 

comparação entre instituições públicas e particulares; (c) controle do número de respondentes de 

forma igualitária em relação ao sexo. 
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