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RESUMO 

 

A presente pesquisa visa apontar novas formas de detecção dos Estilos de 

Aprendizagem a partir do Modelo RayId, criado por Denny Johnson. 

Onde por meio de questionários pré-estabelecidos e análise iridológica, 

realizou-se um processo de similaridade a partir dos modelos Vark e 

Kolb. Esse estudo define-se como uma pesquisa exploratória de 

abordagem qualitativa, quantitativa, bibliográfica, com estudo de caso, 

junto a seis cursos de graduação em: Licenciatura em Pedagogia, Ciências 

Contábeis, Letras em Espanhol, Gestão em Turismo, Tecnologia em 

Redes de Computadores e Licenciatura em Matemática. Buscou-se, 

verificar a existência de similaridade na detecção dos Estilos de 

Aprendizagem nos modelos supracitados. Para agilizar esse processo, 

contou-se com parcerias junto aos laboratórios da UFSC: LABTEL e 

LPA, com intuito de desenvolver um software para automatizar a leitura 

da íris. Agilizando o processo de detecção dos Estilos de Aprendizagem.  

Não limitando somente a análise de um iridólogo. Por fim, com os 

resultados pontuados, após as análises realizadas, verificou-se a 

existência de similaridade nos modelos descritos, apontando ser o Modelo 

RayId tão válido na detecção dos Estilos de Aprendizagem quanto os 

outros modelos descritos. Citando dessa forma, os estudos de Denny 

Johnson como um novo modelo à comunidade educacional para detecção 

dos Estilos de Aprendizagem e o software leitor de íris, como um meio 

facilitador nesse processo. 

 

Palavras-chave: Estilos de Aprendizagem; Inovação, Modelo Vark; 

Modelo RayId, Modelo Kolb.  

 

 

  





 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims to point out new ways of detecting Learning 

Styles from the RayId Model, created by Denny Johnson. Where, through 

pre-established questionnaires and iridological analysis, a similarity 

process was carried out using the Vark and Kolb models. This study is 

defined as an exploratory study of a qualitative, quantitative, 

bibliographic approach, with a case study, along with six undergraduate 

courses in: Pedagogy, Accounting Sciences, Spanish Letters, Tourism 

Management, Computer Network Technology and Bachelor's Degree in 

Mathematics. It was sought to verify the existence of similarity in the 

detection of Learning Styles in the models mentioned above. In order to 

speed up this process, partnerships with laboratories at UFSC: LABTEL 

and LPA were developed to develop software to automate iris reading. 

Streamlining the learning style detection process. Not limiting only the 

analysis of an iridologist. Finally, with the results scored, after the 

analysis, we verified the existence of similarity in the described models, 

pointing out that the RayId Model is as valid in the detection of Learning 

Styles as the other models described. Citing in this way, Denny Johnson's 

studies as a new model to the learning community for Learning Detection 

and iris reader software as a facilitating medium in this process. 

 

Keywords: Learning Styles; Innovation, Vark Model; Rayid Model, 

Kolb Model. 

 

  

  





 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Universo e amostra da pesquisa. ........................................... 73 
Figura 2 – Listagem dos cursos e números de alunos que participaram da 

coleta de dados. ..................................................................................... 75 
Figura 3  – Descrição das etapas da coleta de dados da pesquisa ......... 77 
Figura 4 – Coleta de dados no Modelo Kolb. ........................................ 88 
Figura 5 – Coleta de dados no Modelo Kolb. ........................................ 88 
Figura 6 – Coleta de dados no Modelo Kolb. ........................................ 88 
Figura 7 -  Demonstrativa da junção dos três perfis a partir do Modelo 

Kolb. .................................................................................................... 108 
Figura 8 – Padrão Corrente estabelecido a partir do Modelo RayId. .. 111 
Figura 9 – Perfil Corrente para leitura e treinamento do Software leitor de 

Íris. ...................................................................................................... 111 
Figura 10 – Padrão Flor estabelecido a partir do Modelo RayId. ........ 112 
Figura 11 – Perfil Flor para leitura e treinamento do Software leitor de 

Íris. ...................................................................................................... 112 
Figura 12 – Padrão Gema/Joia estabelecido a partir do Modelo RayId.

 ............................................................................................................. 113 
Figura 13 – Perfil Gema/Joia para leitura e treinamento do Software leitor 

de íris ................................................................................................... 113 
Figura 14 – Perfil Padrão Agitador estabelecido a partir do método RayId.

 ............................................................................................................. 114 
Figura 15 – Perfil Agitador para leitura e treinamento do Software leitor 

de Íris. .................................................................................................. 114 
 

 

 





 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Modelo Kolb - Dados Coletados - Ciências Contábeis. ..... 80 
Gráfico 2 – Modelo Kolb - Dados Coletados – Licenciatura em 

Pedagogia. ............................................................................................. 82 
Gráfico 3 – Modelo Kolb - Dados Coletados – Letras em Espanhol. ... 83 
Gráfico 4 – Modelo Kolb - Dados Coletados – Gestão em Turismo..... 84 
Gráfico 5 – Modelo Kolb - Dados Coletados – Redes de Computadores.

 ............................................................................................................... 85 
Gráfico 6 – Modelo Kolb - Dados Coletados – Licenciatura em 

Matemática. ........................................................................................... 86 
Gráfico 7 – Modelo Vark - Dados Coletados – Ciências Contábeis. .... 89 
Gráfico 8 – Modelo Vark - Dados Coletados – Licenciatura em 

Pedagogia. ............................................................................................. 90 
Gráfico 9 – Modelo Vark - Dados Coletados – Letras em Espanhol. ... 91 
Gráfico 10 – Modelo Vark - Dados Coletados – Gestão em Turismo... 92 
Gráfico 11 – Modelo Vark - Dados Coletados -   Redes de Computadores

 ............................................................................................................... 93 
Gráfico 12 – Modelo Vark - Dados Coletados – Licenciatura em 

Matemática. ........................................................................................... 94 
Gráfico 13 – Modelo RayId - Dados Coletados – Ciências Contábeis.. 95 
Gráfico 14 – Modelo RayId - Dados Coletados – Licenciatura em 

Pedagogia. ............................................................................................. 96 
Gráfico 15 – Modelo RayId - Dados Coletados – Letras em Espanhol. 97 
Gráfico 16 – Modelo RayId - Dados Coletados – Gestão em Turismo. 98 
Gráfico 17  – Modelo RayId - Dados Coletados – Redes de 

Computadores. ...................................................................................... 99 
Gráfico 18 – Modelo RayId - Dados Coletados – Licenciatura em 

Matemática. ......................................................................................... 100 
Gráfico 19 – Total Geral Quantidades. – Modelo Kolb. ..................... 101 
Gráfico 20 – Total Geral Porcentagens– Modelo Kolb. ...................... 101 
Gráfico 21 – Total Geral Quantidades. – Modelo Vark. ..................... 102 
Gráfico 22 – Total Geral Porcentagens– Modelo Vark. ...................... 103 
Gráfico 23 – Total Geral Quantidades. – Modelo RayId. ................... 104 
Gráfico 24  – Total Geral Porcentagens– Modelo RayId. ................... 105 
Gráfico 25 – Total Geral Quantidades entre os Modelos Kolb, Vark e 

RayId. .................................................................................................. 106 
Gráfico 26  – Total Geral Porcentagem entre os Modelos Kolb, Vark e 

RayId. .................................................................................................. 107 
Gráfico 27 – Comparação de dados entre os Modelos Kolb, Vark e RayId. 

Base de cálculo para cada modelo 121 alunos. ................................... 109 



 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Teorias de Aprendizagem .................................................... 38 
Tabela 2 – Autores e Instrumentos para identificar os Estilos de 

Aprendizagem. ...................................................................................... 40 
Tabela 3 – Autores e Conceituação dos Estilos de Aprendizagem. ...... 47 
Tabela 4 – Estilos de Aprendizagem de Kolb e Fry. ............................. 50 
Tabela 5 – Definição de Experiência Concreta, Observação Reflexiva, 

Conceituação Abstrata e Experimentação Ativa. .................................. 52 
Tabela 6 – Teste de Estilo Individual de Aprendizagem Kolb. ............. 53 
Tabela 7 – Características da Metodologia Vark. ................................. 56 
Tabela 8 – Estilos de Aprendizagem – Modelo RayId .......................... 60 
Tabela 9 – Subtipos dos Estilos de Aprendizagem – Modelo RayId .... 62 
Tabela 10 – Formas de Detecção dos Estilos de Aprendizagem nos 

Modelos Kolb, RayId e Vark. ............................................................... 64 
Tabela 11 – Similaridades entre os Modelos Vark, RayId e Kolb a partir 

das referências estudadas. ..................................................................... 67 
Tabela 12 -  Comparação de Modelos para alunos com pontuação em mais 

de dois perfis (Total calculado por modelo 121 alunos). .................... 108 
 

 





 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AEE – Atendimento Educacional Especializado. 

CA – Conceituação Abstrata. 

EA – Experimentação Ativa. 

EC – Experiência Concreta. 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

OR – Observação Reflexiva. 

PPGTIC – Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e 

Comunicação. 

TI – Tecnologia da Informação. 

TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação. 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina. 

 





 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................... 27 
1.1 OBJETIVOS ......................................................................... 32 

1.1.1 Objetivo Geral ..................................................................... 32 

1.1.2 Objetivos Específicos .......................................................... 32 

1.2 MOTIVAÇÃO ...................................................................... 33 

1.3 ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ....... 35 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .............................................. 37 
2.1 DEFINIÇÃO DOS ESTILOS DE APRENDIZAGEM ......... 37 

2.2 MODELOS PARA DETECTAR OS ESTILOS DE 

APRENDIZAGEM ............................................................................... 50 

2.2.1 Modelo Kolb – Conceitos e Definições ............................... 50 

2.2.2 Modelo VARK – Conceitos e Definições ........................... 54 

2.2.3 Iridologia e modelo Rayid .................................................. 57 

2.3 FORMAS DE DETECÇÃO DOS ESTILOS DE 

APRENDIZAGEM NOS MODELOS KOLB, RAYID E VARK ........ 64 

2.4 SEMELHANÇAS ENTRE OS MODELOS VARK, RAYID E 

KOLB .............................. ..................................................................... 66 

2.5 ESTILOS DE APRENDIZAGEM FOMENTANDO O 

PROCESSO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NO SETOR 

EDUCACIONAL .................................................................................. 69 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ..................... 73 
3.1 UNIVERSO DA PESQUISA ................................................ 73 

3.2 UNIDADE DE ANÁLISE .................................................... 75 

3.3 AMOSTRA DA PESQUISA ................................................ 75 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ............ 79 
4.1 TIC UTILIZADA PARA AUTOMATIZAÇÃO DO 

PROCESSO DE LEITURA DAS ÍRIS ............................................... 109 

5 CONCLUSÃO ................................................................... 117 
5.1 RECOMENDAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS .......... 120 



 

 

 

 

TRABALHOS APRESENTADOS EM ANAIS E 

PUBLICADOS .................................................................. 121 

TRABALHOS ACEITOS E AINDA NÃO 

APRESENTADOS/PUBLICADOS ................................. 123 

REFERÊNCIAS ................................................................ 125 

APÊNDICE A – Questionário Kolb ................................ 135 

APÊNDICE B – Questionário Vark ................................ 137 

APÊNDICE C – Coletar dados respondidos .................. 145 

APÊNDICE D – Questionário RayId .............................. 147 

ANEXO A – Questionário Kolb – Ciências Contábeis .. 149 

ANEXO B – Questionário Vark - Ciências Contábeis ... 151 

ANEXO C – Questionário para tabular dados - Ciências 

Contábeis. .......................................................................... 157 

ANEXO D – Questionário Rayid – Ciências Contábeis. 159 

ANEXO E – Questionário kolb – Pedagogia .................. 161 

ANEXO F – Questionário Vark – Pedagogia. ................ 163 

ANEXO G – Questionário para tabular dados Pedagogia

 ............................................................................................ 167 

ANEXO H – Questionário Rayid – Pedagogia ............... 169 

ANEXO I – Questionário Kolb – Letras em Espanhol. . 171 

ANEXO J – Questionário Vark – Letras em Espanhol . 173 

ANEXO K – Questionário para tabular dados Letras em 

Espanhol. ........................................................................... 177 

ANEXO L – Questionário Rayid – Letras em Espanhol 179 

ANEXO M –  Questionário Kolb – Gestão em Turismo.

 ............................................................................................ 181 

ANEXO N – Questionário vark – Gestão em Turismo .. 183 

ANEXO O – Questionário para tabular dados Gestão em 

Turismo. ............................................................................. 187 

ANEXO P – Questionário Rayid – Gestão em Turismo. 189 

ANEXO Q – Questionário kolb – Redes ......................... 191 



 

 

ANEXO R – Questionário Vark - Redes ......................... 193 

ANEXO S – Questionário para tabular dados Redes .... 197 

ANEXO T – Questionário kolb – Matemática ................ 199 

ANEXO U – Questionário vark – Matemática ............... 201 

ANEXO V – Questionário para tabular dados Matemática

............................................................................................. 205 

ANEXO W – Questionário Rayid – Matemática ............ 207 

 

 





27 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A literatura a respeito dos Estilos de Aprendizagem vem 

constituindo-se ao longo dos anos. Nesse contexto, apontar os Estilos de 

Aprendizagem, define-se como a interpretação individualizada da 

maneira de aprender do ser humano. Suas especificidades, suas 

características.  

Define-se ainda, que o Estilo de Aprendizagem é o método mais 

apropriado, utilizado por uma pessoa para adquirir conhecimento, ou seja, 

maneira pela qual as pessoas interagem com as condições de 

aprendizagem.  

Conhecendo o Estilo de Aprendizagem dos discentes poder-se-á 

estar apto a desenvolver e utilizar metodologias e técnicas de ensino que 

possam ser mais motivantes e significativos no que diz respeito à eficácia 

e assim gerar melhores resultados.  

Na literatura, existem diversas metodologias para fazer seu 

inventário ou mapeamento. Entre alguns dos principais autores têm-se 

registros de Betts(1909), Klein (1951), Dunn; Dunn(1975/1989/2003), 

David Kolb(1976/1985/1989), Honey(1982), Richard Felder (1988), 

Silverman(1988), Fleming, N. D. (Vark/1992), Keirsey, Howard 

Gardner, Alonso (2002), Williams; Brown; Etherington (2013). Entre 

outros que serão melhor detalhados no referencial teórico.  

Dentre esses, alguns apresentam apenas conceitos referentes aos 

Estilos de Aprendizagem, e outros abordam modelos de mapeamento de 

detecção desses estilos, defendendo a importância dessas informações. 

Dessa forma, Nassp, aponta que:  

 
Os estilos de aprendizagem são caracterizados por 

comportamentos cognitivos, afetivos e 

psicológicos, e indicam como os aprendizes 

percebem, interagem e respondem ao ambiente de 

aprendizado (NASSP, 1979, apud FATT, 2000, p. 

11/12). 

 

Também se define que os métodos e técnicas de ensino são 

instrumentos que se colocam à disposição dos docentes para a efetivação 

do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, o método é um modo de 

conduzir a aprendizagem, buscando o desenvolvimento integral do aluno, 

através de uma organização precisa de procedimentos que favoreçam a 

consecução dos propósitos estabelecidos.  
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A técnica, por sua vez, é o conjunto de atividades sistematicamente 

organizadas, que tem por objetivo propiciar ao discente uma 

aprendizagem eficaz, contribuindo para seu aperfeiçoamento individual 

e/ou grupal, ou seja, é a operacionalização do método. 

Numa perspectiva pedagógica, os Estilos de Aprendizagem são 

essenciais, pois fomentam a construção de modelos mentais baseados na 

observação prática de conceitos e princípios, proporcionando a ligação da 

teoria à realidade.  

Portanto, ensinar de forma que o aluno aprenda, é o grande desafio 

do século, visto que muito se tem falado e discutido a respeito da 

construção do conhecimento nos tempos atuais, pois, “A “Sociedade 

Digital”, em que se vive, reclama outras formas e modelos para aprender”. 

(SILVA, 2006, p.19). 

Porém, na educação continua-se insistindo em manter viva a 

tradição no processo de ensino que permeia séculos e não responde as 

necessidades e os desafios contemporâneos. Continua-se a dar respostas 

antigas para situações e problemas recentes, cujos resultados nos bancos 

escolares são alarmantes e dignos de atenção.  

Ainda se sabe que identificar os Estilos de Aprendizagem dos 

discentes é importante, uma vez que pode explicar o porquê de certas 

estratégias de aprendizagem funcionarem bem e outras não, assim de 

acordo com Cavellucci: 

 
Os estilos de aprendizagem são a maneira com que 

o aprendiz utiliza estratégias de aprendizagem na 

construção do conhecimento. Tais estratégias são 

ferramentas que o sujeito desenvolve para lidar 

com diferentes situações de aprendizagem 

incompatíveis com seu estilo (CAVELLUCCI, 

2006, p.10/11). 

 

Não se trata de apenas descartar tudo que se construiu durante 

séculos, mas o momento de rever conceitos, porque antigos paradigmas 

não respondem mais as necessidades atuais, pois, “Professores que 

utilizam um único estilo de aprendizagem tendem a agradar alguns 

alunos, enquanto que outros terão mais dificuldades de aprender e 

provavelmente não gostarão das aulas”. (MARCELINO, 2010, p. 26). 
Portanto, quanto mais estratégias o aluno tiver desenvolvido, maior 

será a chance de lidar com as diversas formas de apresentação das 

informações nas situações de aprendizagem por ele vivenciadas. O Autor 

Given define: 
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A identificação dos estilos de aprendizagem é 

importante no sentido de incitar uma ligação entre 

o ensino e os modos como os alunos preferem 

aprender e, se assim for, os alunos demonstram 

melhores resultados e um desejo mais forte de 

aprender (GIVEN, 2002, p. 175). 

 

Uma vez que os Estilos de Aprendizagem se referem às 

preferências do sujeito no processo de aprendizagem e assim 

identificando estas preferências de aprendizagem dos discentes é possível 

elaborar estratégias de ensino mais eficazes. 

Diante do exposto, Lindemann (2008) cita em sua tese que o ideal 

seria haver um equilíbrio, propondo ao aluno atividades que vão ao 

encontro de suas preferências individuais e que lhe desafiem a 

experimentar certo desconforto, fazendo com que desenvolva novas 

estratégias de aprendizagem. O autor Cavellucci acredita, 

  
Ser mais adequado utilizar o termo preferências de 

aprendizagem para denominar o conjunto de 

preferências que determina uma abordagem 

individual para aprender, nem sempre compatível 

com as situações de aprendizagem. Estas 

preferências variam ao longo da vida, de acordo 

com a situação de aprendizagem, seu conteúdo e a 

experiência do aprendiz (CAVELLUCCI, 2006, 

p.10). 

 

Discutir o tema Estilos de Aprendizagem, no entanto, não é uma 

tarefa simples, devido ao crescente corpo teórico relacionado.  

Para referenciar e se ter uma ideia, apenas sobre o inventário de 

Estilos de Aprendizagem, muitos estilos são mostrados e apresentados por 

diversos autores, e por essa razão, cita-se neste trabalho alguns modelos 

de Estilos de Aprendizagem que são representativas o bastante para darem 

uma visão panorâmica sobre a teoria na atualidade e destaca-se a 

existência de gerações de pesquisadores dedicados à investigação dos 

Estilos de Aprendizagem, uma vez que os primeiros esforços de 

sistematização datam de 1909 (COFFIELD et. al., 2004). O autor Shermis 

diz: 
Em certa medida, a multiplicidade de taxonomias 

adotadas revela a complexidade do desafio de 

classificar pessoas em virtude da riqueza 
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encontrada em cada uma. Mas, também reflete o 

esforço daqueles que tem se dedicado a entender 

como os indivíduos aprendem visando aprimorar o 

processo de aprendizagem, seja por meio da 

consciência do docente ou do autoconhecimento do 

discente (SHERMIS, 1990). 

 

Salienta-se que de um modo geral, os discentes manifestar-se-ão 

em preferências por determinados ambientes de aprendizagem e por 

estratégias com as quais se identificam, enquanto alguns sinalizam 

interesse em aprender fatos ou acessar grandes volumes de informação 

sobre temas de interesse, há quem prefira temas que exijam muito 

raciocínio e pouca informação, como nos casos de conteúdos matemáticos 

ou tecnológicos.  

O autor Felder (1988) reafirma isso quando assegura a existência 

de discentes que preferem aprender por meio de recursos visuais de 

informação, enquanto outros preferem formatos verbais, respaldados na 

escrita, e ainda há quem prefira aprender de maneira ativa e 

interativamente, e outros trabalham mais introspectivamente e 

individualmente.  

Diante disso, quanto mais os docentes conheçam as forças e 

fraquezas dos discentes que acolhem em suas salas de aula, mais poderão 

responder adequadamente aos desafios do ensino e da aprendizagem. 

Ainda com isso, tendem a elevar as taxas de aprendizagem e a reduzir as 

taxas de retenção (COFFIELD et. al, 2004).  

Revilla (1999) chama atenção para o fato de que se pode aprender 

com mais agilidade e prazer quando se conhece e leva em conta o estilo 

predominante do aprendiz. Portanto, conhecer a predominância dos 

Estilos de Aprendizagem parece fundamental para se adaptar as 

estratégias de trabalho docente às características que os discentes 

apresentam (TAPIAS et. al., 2011).  

O autor Kolb (1976) define que o interesse pelos Estilos de 

Aprendizagem nasce no ambiente de trabalho, e é estendido para o 

ambiente educacional no momento em que as preocupações em torno da 

qualidade e da pertinência do ensino são associadas ao interesse de 

reduzir taxas de reprovação e evasão.  

Com isso ajuda a entender por que Kolb (1984) concentra as suas 

reflexões sobre a repercussão dos Estilos de Aprendizagem na vida adulta 

e nessa direção conclui que todos os indivíduos desenvolvem algum tipo 

de aprendizagem e os respectivos estilos tendem a refletir três fatores: a) 

a herança cultural, b) as experiências de vida, e c) as exigências do meio 
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em que vive. Reafirma-se em mais esta oportunidade que a teoria dos 

Estilos de Aprendizagem não visa a medir os estilos de cada indivíduo 

para simplesmente imprimir-lhes, apontar um rótulo estático. Ele 

identifica a predominância na forma como o sujeito aprende, o que pode 

ser considerado pelo docente no momento de elaborar o Programa de 

Aprendizagem e escolher as estratégias de trabalho docente mais 

adequadas.  

Diante disso, Seno e Belhot (2009, p. 6) salientam que: 

 
Os resultados do processo educacional podem ser 

expressivamente comprometidos quando inexiste 

sintonia entre os estilos de aprendizagem e os 

estilos de ensino, por quê? Porque esse desencontro 

prejudica o desempenho dos Estudantes. Logo, 

contribui para a frustração dos Professores, para o 

desinteresse/dispersão dos Estudantes; para o 

comprometimento dos investimentos canalizados 

em Educação, e para a formação dos futuros 

Profissionais (SENO e BELHOT, 2009, p. 6). 

 

Neste contexto, compreende-se a importância que atribuiu à 

experiência de vida expressa no universo do trabalho. Assim, há cinco 

forças que atuam sobre os Estilos de Aprendizagem, com distintas 

intensidades: o tipo psicológico do indivíduo, a natureza da 

aprendizagem, a sua trajetória profissional, a natureza do trabalho que 

realiza, e a capacidade de adaptação às mudanças.  

Logo, quanto mais os professores conheçam as forças e fraquezas 

dos discentes que acolhem em sala de aula, mais poderão responder 

adequadamente aos desafios da aprendizagem. Com isso, tendem a elevar 

as taxas de aprendizagem e a reduzir as taxas de retenção (COFFIELD et. 

al, 2004). 

Para Johnson (1992), cada estilo apresenta habilidades diferentes, 

com Estilos de Aprendizagem determinados. 

Desta forma, compreender e reconhecer os Estilos de 

Aprendizagem possibilita enquanto aprendente ter compreensão de suas 

capacidades, predominâncias e limites. Enquanto ensinante, perceber os 

Estilos de Aprendizagem como fontes de informação para melhorar o 
processo de ensino, tornando-o mais dinâmico, atrativo e significativo. 

Onde os pensamentos se relacionam, juntando os sentidos para captarem 

informações (FLEMING, 2006). 

Em um contexto geral, tem-se ciência da importância de se 

conhecer os Estilos de aprendizagem, porém, para isso, faz-se necessário 



32 

 

 

um modelo que possa fazer essa detecção e que seja prático para obter-se 

os resultados.  

Entre os modelos de detecção dos Estilos de Aprendizagem, pode-

se encontrar inúmeros processos e formas com diferentes autores. Porém, 

na literatura estudada buscou-se modelos que nesses processos fossem 

similares e práticos de serem realizados. 

Destacou-se o modelo Kolb, modelo Vark, reconhecidos na 

comunidade acadêmica e já aplicados em estudos nas universidades. 

Onde os perfis são detectados por meio de questionários pré-

estabelecidos. Porém, esses questionários exigem um nível cognitivo 

pertinente e autonhecimento para identificar as respostas de acordo com 

os perfis.   

E trouxe-se um modelo criado por Denny Johnson, modelo RayId. 

O qual é possível detectar o Estilo de Aprendizagem de uma forma rápida 

e clara através de uma fotografia da íris dos olhos. Não havendo nenhuma 

exigência para detecção dos perfis. Bastando apenas a fotografia da íris 

com uma máquina de boa resolução.  

Esse modelo oportuniza um novo olhar diante da detecção dos 

Estilos de Aprendizagem, pois viabiliza essa possibilidade para todos os 

níveis educacionais. 

Dessa forma, percebe-se a necessidade de explorar a seguinte 

questão: É possível que o modelo Iridológico criado por Denny 

Johnson é tão válido na detecção dos Estilos de Aprendizagem quanto 

os outros modelos reconhecidos no campo acadêmico? 
 

Para responder esta pergunta de pesquisa, definiu-se os seguintes 

objetivos: 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Verificar a existência de similaridade na detecção dos Estilos de 

Aprendizagem nos modelos: RayId, Vark e Kolb. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 

O levantamento dos objetivos específicos deu-se em função do 

caminho a ser percorrido para alcançar o proposto no objetivo geral. 

Destacam-se entre eles: 
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a) Realizar revisão bibliográfica referente aos Estilos de 

Aprendizagem;  

b) Descrever um breve histórico sobre a Iridologia e o 

modelo Criado por Denny Johnson;   

c) Utilizar um software para realizar leitura e análise dos 

perfis de aprendizagem a partir da fotografia da íris dos 

olhos.  

d) Aplicar os métodos estudados nos Modelos Vark, RayId e 

Kolb, para alunos de graduação; 

e) Analisar os Modelos aplicados verificando as 

similaridades. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

Ao longo dos anos, inúmeros autores como Williams; Brown; 

Etherington, Richard Felder, Silverman, Keirsey, David Kolb, Howard 

Gardner, Honey, Alonso, Dunn, Vark, vêm definindo os Estilos de 

Aprendizagem e sua importância na área educacional.  

Revilla (1999) chama atenção para o fato de que se pode aprender 

com mais agilidade e prazer quando se conhece e leva em conta o estilo 

predominante do aprendiz. Portanto, conhecer a predominância dos 

Estilos de Aprendizagem parece fundamental para se adaptar as 

estratégias de trabalho docente às características que os discentes 

apresentam (TAPIAS et. al., 2011).  

O autor Kolb (1976) define que o interesse pelos Estilos de 

Aprendizagem nasce no ambiente de trabalho, e é estendido para o 

ambiente educacional no momento em que as preocupações em torno da 

qualidade e da pertinência do ensino são associadas ao interesse de 

reduzir taxas de reprovação e evasão.  

Para Johnson (1992), cada estilo apresenta habilidades diferentes, 

com Estilos de Aprendizagem determinados. 

Desta forma, compreender e reconhecer os Estilos de 

Aprendizagem possibilita enquanto aprendente ter compreensão de suas 

capacidades, predominâncias e limites. Enquanto ensinante, perceber os 

Estilos de Aprendizagem como fontes de informação para melhorar o 

processo de ensino, tornando-o mais dinâmico, atrativo e significativo. 

Onde os pensamentos se relacionam, juntando os sentidos para captarem 

informações (FLEMING, 2006). 

Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), a mesma assegura aos educandos currículos, métodos e recursos 
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específicos para atender as necessidades dos mesmos, compreendendo 

que cada um possui particularidades, especificidades, tempos e 

características diferentes para prender.   

Portanto, faz-se necessário uma metodologia de ensino que venha 

ao encontro do educando e observe suas individualidades. 

No entanto, diante das diferentes realidades, como o professor 

poderia utilizar uma metodologia adequada de ensino se ele não conhece 

o Estilo de Aprendizagem dos alunos inseridos em sala de aula? 

É sabido que para ensinar de forma que o aluno aprenda faz-se 

necessário conhecer a forma de aprendizagem destes sujeitos. 

Compreendendo o potencial de desenvolvimento de cada um.  

Utilizando o que Vygotsky (2000) 

 
(...) chamou de zona de desenvolvimento real, (o 

que a criança já sabe), para agir assim na zona de 

desenvolvimento proximal (nível intermediário, o 

que ela faz com colaboração, mediação, interação), 

para chegar ao desenvolvimento potencial 

(desejado, que poderá construir). 

 

 Ou seja, conhecer sua realidade, observando desta forma qual o 

Estilo de Aprendizagem: se é visual, auditivo ou físico cinestésico.   

Também Markova apud Santose Grossi, apontam que:  

 
Padrões de aprendizagem estão relacionados com 

os três níveis de consciência (mente consciente, 

mente subconsciente e mente inconsciente) e com 

as três linguagens simbólicas que a mente usa para 

receber, organizar e processar informações 

(auditiva, visual e sinestésica). Cada estado de 

consciência usa uma das três linguagens simbólicas 

para processar as informações. (SANTOS; 

GROSSI, 2011, p. 04). 

 

Neste contexto, as TIC tornam-se um fator enriquecedor, pois 

auxiliam na detecção dos Estilos de Aprendizagem possibilitando 

autoconhecimento e permitindo através da sua abrangência atingir vários 

alunos com diferentes perfis em um mesmo momento.  

Como aponta Moran (2000, p. 24): 

 
Aprendemos pelo prazer, porque gostamos de um 

assunto, de uma mídia, de uma pessoa... 
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aprendemos mais, quando conseguimos juntar 

todos estes fatores, temos interesse, motivação 

clara, desenvolvemos hábitos que facilitam o 

processo de aprendizagem e sentimos prazer no 

que estudamos e na forma de fazê-lo. 

 

Dessa forma, o professor não precisaria modificar por completo 

sua metodologia ou descartá-la, mas adaptá-la conforme a realidade. 

Utilizando recursos adequados a cada necessidade.  

 

1.3 ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e 

Comunicação (PPGTIC) tem como área de concentração Tecnologia e 

Inovação, dividida em três linhas de pesquisa, a saber: Tecnologia 

Computacional, Tecnologia Educacional e Tecnologia, Gestão e 

Inovação. 

Dessa forma, o presente projeto irá trabalhar na linha de pesquisa 

Tecnologia, Gestão e Inovação, com foco no uso da análise de técnicas e 

processos que envolverão Gestão de Novas Tecnologias aplicadas nas 

diversas áreas do conhecimento. 

Essa pesquisa, assim como o programa, de forma interdisciplinar 

entrelaça-se com a Gestão e Inovação e Tecnologia Computacional.  Pois, 

de acordo com PPGTIC (2016) o objetivo dos trabalhos “destas linhas de 

pesquisa é que envolve o estudo, a concepção, o desenvolvimento e a 

construção de materiais de apoio ao ensino e à aprendizagem no contexto 

educacional, nos diferentes níveis de educação de forma interdisciplinar”. 

Tendo como objetivo, auxiliar a fomentar o desenvolvimento de 

habilidades e competências para uso de tecnologias como apoio a 

inovações. A aderência desta dissertação ao PPGTIC dá-se mediante a 

evidência de características que podem ser observadas ao longo deste 

trabalho, onde não se aplica a apenas uma área do conhecimento, 

abrangendo diversos segmentos do saber. Buscando propostas inovadoras 

que visem o crescimento de pesquisas com olhar as problemáticas atuais.  

Portanto, o presente projeto também faz parte da linha de pesquisa 

Tecnologia Educacional, quando propõe um modelo de apoio ao processo 
de ensino e aprendizagem propondo possibilidades de inovações no 

contexto educacional. Bem como, adequa-se a Gestão e inovação quando 

busca desenvolver um novo olhar, novas possibilidades e propostas, 
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metodologias e técnicas para a gestão escolar em suas organizações 

quanto ao processo de ensino.  

Abrange de certa maneira a linha de pesquisa Tecnologia 

Computacional, visto que o projeto envolve o uso de técnicas de softwares 

para criação de ferramentas computacionais, nesse caso o software leitor 

de íris, que poderão auxiliar na identificação dos perfis de aprendizagem 

a partir do modelo RayId. Buscando desta forma, inovação, em um 

contexto interdisciplinar, entrelaçando Tecnologia e Inovação em prol da 

promoção de uma educação de qualidade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo aponta uma revisão sistemática diante dos 

estudos realizados referentes a definição dos Estilos de Aprendizagem e 

posteriormente aos modelos de detecção destes oportunizando ampliar 

horizontes referente a pesquisa em questão. 

Diante da definição dos Estilos de Aprendizagem, buscou-se na 

literatura uma linha histórica, pois precisa de forma sucinta diferenciar 

Teorias de Aprendizagem e Estilos de Aprendizagem.  

Já na definição da detecção dos Estilos de Aprendizagem, 

definidas por cada autor, optou-se por uma busca mais detalhada que será 

exemplificada posteriormente. 

 

2.1 DEFINIÇÃO DOS ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

 

Ao longo dos anos a forma de ensino vem se modificando, 

consequentemente segundo Cavellucci (2006), devido as grandes 

mudanças no contexto mundial e nacional.    

Teorias senis não respondem mais as necessidades de uma geração 

digital, cuja quantidade de informações é acessada em tempo real por um 

número cada vez maior de pessoas conectadas mundialmente. 

As teorias a respeito da aprendizagem também sofreram 

modificações. As diferentes correntes teóricas perpassam inúmeras 

gerações, (vários séculos), agregando valores e solidificando inúmeras 

teorias frente ao processo de aprender. “Os primeiros estudos sobre o 

tema foram realizados pelos antigos hindus, há aproximadamente 2500 

anos atrás, refletindo sobre como as pessoas aprendiam religião”. Bem 

como os filósofos gregos Platão (428 A.C.) e Aristóteles (384 A.C.) até 

Itard (1775–1838 D.C.) e Esquirol (dc 1772–1840 D.C.). (CLAXTON E 

MURRELL, 1987, p. 3). 

A tabela a seguir demonstra algumas teorias de aprendizagem e 

suas respectivas características dentro do processo evolutivo que varia 

muito de acordo com cada autor e época, algumas ainda apontam 

divergências: 
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Tabela 1 – Teorias de Aprendizagem 

Teorias de 

Aprendizagem 
Características 

Epistemologia Genética 

de Piaget 

Ponto central: estrutura cognitiva do sujeito. As 

estruturas cognitivas mudam através dos 

processos de adaptação: assimilação e 

acomodação. A assimilação envolve a 

interpretação de eventos em termos de estruturas 

cognitivas existentes, enquanto que a 

acomodação se refere à mudança da estrutura 

cognitiva para compreender o meio. Níveis 

diferentes de desenvolvimento cognitivo. 

Teoria Construtivista de 

Bruner 

O aprendizado é um processo ativo, baseado em 

seus conhecimentos prévios e os que estão sendo 

estudados. O aprendiz filtra e transforma a nova 

informação, infere hipóteses e toma decisões. 

Aprendiz é participante ativo no processo de 

aquisição de conhecimento. Instrução 

relacionada a contextos e experiências pessoais. 

Teoria Sócio-Cultural de 

Vygotsky 

Desenvolvimento cognitivo é limitado a um 

determinado potencial para cada intervalo de 

idade (ZPD); o indivíduo deve estar inserido em 

um grupo social e aprende o que seu grupo 

produz; o conhecimento surge primeiro no 

grupo, para só depois ser interiorizado. A 

aprendizagem ocorre no relacionamento do 

aluno com o professor e com outros alunos. 

Aprendizagem baseada 

em Problemas/ Instrução 

ancorada  

(John Bransford & the 

CTGV) 

Aprendizagem inicia-se com um problema a ser 

resolvido. Aprendizado baseado em tecnologia. 

As atividades de aprendizado e ensino devem ser 

criadas em torno de uma "âncora", que deve ser 

algum tipo de estudo de um caso ou uma 

situação envolvendo um problema. 

Teoria da Flexibilidade 

Cognitiva (R. Spiro, P. 

Feltovitch & R. Coulson) 

Trata da transferência do conhecimento e das 

habilidades. É especialmente formulada para dar 

suporte ao uso da tecnologia interativa. As 

atividades de aprendizado precisam fornecer 

diferentes representações de conteúdo. 

Aprendizado situado (J. 

Lave)  

Aprendizagem ocorre em função da atividade, 

contexto e cultura e ambiente social na qual está 

inserida. O aprendizado é fortemente 

relacionado com a prática e não pode ser 

dissociado dela. 

http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/psicologia.htm#piaget
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/psicologia.htm#piaget
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/psicologia.htm#bruner
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/psicologia.htm#bruner
http://www.emtech.net/learning_theories.htm#Vygotsky1
http://www.emtech.net/learning_theories.htm#Vygotsky1
http://tip.psychology.org/anchor.html
http://tip.psychology.org/anchor.html
http://tip.psychology.org/anchor.html
http://tip.psychology.org/spiro.html
http://tip.psychology.org/spiro.html
http://tip.psychology.org/lave.html
http://tip.psychology.org/lave.html
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Gestaltismo  Enfatiza a percepção ao invés da resposta. A 

resposta é considerada como o sinal de que a 

aprendizagem ocorreu e não como parte integral 

do processo. Observando o contexto ou campo 

no qual o estímulo ocorre e o insight tem 

origem, quando a relação entre estímulo e o 

campo é percebida pelo aprendiz. 

Teoria da Inclusão (D. 

Ausubel) 

O fator mais importante de aprendizagem é o que 

o aluno já sabe. Para ocorrer a aprendizagem, 

conceitos relevantes e inclusivos devem estar 

claros e disponíveis na estrutura cognitiva do 

indivíduo. A aprendizagem ocorre quando uma 

nova informação se ancora em conceitos ou 

proposições relevantes preexistentes. 

Aprendizado 

Experimental (C. 

Rogers)  

Deve-se buscar sempre o aprendizado 

experimental, pois as pessoas aprendem melhor 

aquilo que é necessário. O interesse e a 

motivação são essenciais para o aprendizado 

bem-sucedido. Enfatiza a importância do aspecto 

interacional do aprendizado. O professor e o 

aluno aparecem como os co-responsáveis pela 

aprendizagem. 

Inteligências múltiplas 

(Gardner)  

No processo de ensino, deve-se procurar 

identificar as inteligências mais marcantes em 

cada aprendiz e tentar explorá-las para atingir o 

objetivo final, que é o aprendizado de 

determinado conteúdo. 

Fonte: Vaz e Raposo (2002). 

 

Dessa forma, pode-se perceber que vários autores apresentam 

diversos olhares e métodos frente ao processo de aprendizagem.  

Nesse ínterim, percebe-se que existem diferenças entre teorias de 

aprendizagem que defendem correntes teóricas de como o aluno aprende 

“Processos cognitivos”. 

Já os Estilos de Aprendizagem são meios, canais pelo qual o aluno 

aprende. Vias facilitadoras para que este processo aconteça.  

No decorrer dos anos abrange-se estudos no contexto internacional 

e nacional a respeito da detecção dos Estilos de Aprendizagem, conforme 
aponta Coffield et al (2004), Silva et al., (2013); Okada; Barros; Santos 

(2008), onde esses estudos vêm ganhando significado, conforme 

apresentado na tabela 2 abaixo:  

 

 

http://tip.psychology.org/wertheim.html
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/psicologia.htm#ausubel
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/psicologia.htm#ausubel
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/abordagens.htm#rogers
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/abordagens.htm#rogers
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/abordagens.htm#rogers
http://www.infed.org.uk/thinkers/gardner.htm
http://www.infed.org.uk/thinkers/gardner.htm
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Tabela 2 – Autores e Instrumentos para identificar os Estilos de Aprendizagem. 

Autores Instrumento Termos chave 
Ano da 

criação 

Betts Aposta Inventiva  Imagens  1909 

Bartlett  Preferências de 

modalidade sensorial  

1932 

Gordon  Controle de escala 

de imagem  

Imagens  1949 

Guilford Métodos Convergente, divergente, 

pensamento.  

1950 

Klein Niveladores e 

afiladores 

Sistema cognitivo ou 

afetivo. 

1951 

Holzman; 

Klein 

Teste de nível 

esquematizado.  

Treinamento.  1954 

Pettigrew Scala de estilos 

cognitiva  

Categoria de amplitude 

(largo e estreito).  

1958 

Gardner et 

al. 

Tolerante e 

intolerante. 

Tolerante e intolerante.  1959 

Broverman Conceitos Automatização e 

reestruturação.  

1960 

Myers-

briggs 

“Myers-

Briggs”Tipo 

Indicador.  

Percepção, julgamento, 

detecção, intuição, 

pensamento, sentimento, 

extroversão, introversão.  

1962 

Witkin Teste de grupos de 

figuras imbutidas.  

(GEFT) 

Campo de dependência e 

independência.  

1962 

Kagan Teste comparativo 

de figuras 

familiares.  

Impulsividade, 

reflexibilidade, foco, 

varredura.  

1965 

Hudson  Seguimento de 

divergência.  

Convergência.  1966 

Kagan Teste comparativo 

de figuras 

familiares. 

Impulsividade, 

reflexibilidade, foco, 

varredura. 

1967 

Sheehan Teste de figuras  Imagem  1967 

Paivio Questionário de 

diferença 

Individual  

Imagem  1971 

Kogan Classificação entre 

tipos de estilos.  

Máxima performance 1973 

Marks Questionário de 

vivacidade de 

Imagem  1973 
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Marks de imagem 

visual.  

Grasha-

Riechmann 

Escalas de 

aprendizagem de 

estudantes.  

Competitividade, 

colaborativo, 

independente, dependente, 

participante, não-

participante.  

1974 

Mckenney; 

Keen 

Estilo de modelo 

cognitivo.  

Perceptivo, Receptivo, 

sistemático, intuitivo.  

1974 

Dunn; 

Dunn 

Invenção de 

Estilos de 

aprendizagem.  

Emocional, sociológico, 

“do” meio ambiente, 

processo fisiológico.  

1975 

Friedman; 

Stritter 

Questionário 

“ER”de 

preferência 

instrucional.  

Preferências.  1976 

Hill Perfil de estilo 

cognitivo  

Processo simbólicos, 

modalidade de inferência e 

determinantes culturais.  

1976 

Kolb Registro de estilos 

de aprendizagem.  

Acomodador e divergente.  1976 

Marton; 

Säljö 

Processos  Processos: profundos e 

superficial.  

1976 

Messick Conceitualização Conceitualização analítica 

e não analítica.  

1976 

Pask  Listagem Lista holística.  1976 

Reinert “Edmonds”: 

Exercício de 

identificação de 

estilo de 

aprendizagem.  

Visual; Verbal; Aural; 

Emocional.  

1976 

Gregorc Gregorc: 

Delineação do 

estilo mental.  

Sequência concreta, 

Abstrata aleatória, abstrato 

sequencial, aleatório 

concreto.  

1977 

Richardson Questionário de 

verbalização e 

visualização.  

Verbalização e 

visualização.  

1977 

Schmeck et 

al. 

Registro de 

processo de 

aprendizagem.  

Processo: profundo, Raso, 

elaborativo, serial, 

holístico.  

 

1977 
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Hunt Método complexo.  Necessidade de 

estruturação e 

dependência.  

1978 

Renzulli-

Smith 

Registro de estilo 

de aprendizagem.  

Estilos de ensino e 

contextos de 

aprendizagem.  

1978 

Dunn; 

Dunn 

Questionário dos 

estilos de 

aprendizagem. 

(LSQ) 

Emocional, sociológico, 

ambiental e fisiológico.  

1979 

Dunn; 

Dunn 

Pesquisa de 

preferência.  

(Productivity 

Environmental 

Preference Survey 

- PEPS) 

Emocional, sociológico, 

ambiental e fisiológico.  

1979 

Entwistle Registro de estudo 

de aproximação.  

(Approaches to 

Study Inventory 

(ASI) 

Orientação aceptiva, 

reprodutiva, acertativa, 

orientação não acadêmica 

e autoconfiança.  

1979 

Canfield Registro de Estilos 

de aprendizagem. 

(Canfield Learning 

Style Inventory - 

CLSI) 

Condições, conteúdos, 

modos, expectativa.  

1980 

Christensen “Lifescripts” Analisador, controlador, 

adaptador, promotor. 

1980 

Letteri Estilos 

delineadores 

cognitivos.  

Analítico; Global. 1980 

Tamir-

Cohen 

Relatório de 

preferencias 

cognitivas.  

Modos, princípios de 

trocas, aplicações 

questionáveis.  

1980 

Meredith Cognitivo Focos, varredura.  1981 

Rezler-

Rezmovic 

Relatório de 

preferência de 

aprendizado.  

Abstrato, concreto, 

individual e interpessoal.  

1981 

Cacioppo; 

Petty 

Scala de cognição Campo de dependência, 

interdependência, 

articulativo e global.  

1982 

Honey; 

Mumford 

Questionário Estilo 

de Aprendizagem. 

Ativista, reflexivo, teorista 

e pragmatista. 

1982 
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Learning Styles 

Questionnaire 

(LSQ) 

Curry Modelo ‘Onion’  Preferência instrucional, 

processo de informação e 

pessoal cognitivo.  

1983 

Galbraith; 

James 

Habilidades Habilidade perceptiva.  1984 

Whetton; 

Cameron 

Questionário de 

estilos cognitivos. 

Cognitive Style 

Questionnaire 

(CSQ) 

Compilação: perceptiva e 

receptiva, intuitivo, 

sistemático e ativo.  

1984 

Messick Estilo é a 

característica 

marcante no 

processamento da 

informação. 

Tendências de 

personalidades 

subjacentes. 

1984 

Kolb Registro de Estilos 

de aprendizagem 

revisado.  

Revised Learning 

Style Inventory (R-

LSI) 

Estilos: Convergente, 

assimilador.  

1985 

Keefe; 

Monke 

(NASSP) 

Perfil de estilos de 

aprendizagem. 

NASSP  

Fisiológico, ambiental, 

cognitivo, afetivo, 

processo de aquisição de 

informação.  

1986 

Zimmerma

n; 

Martinez-

Pons 

Escala de 

Entrevista de 

aprendizagem 

autoregulada.  

(Self-Regulated 

Learning Interview 

Schedule - SRLIS) 

14 estratégias. 1986 

Biggs Estudo; Processo e 

Questionário.  

Realização profunda e 

superficial.  

1987 

Mccarthy 4MAT Inovativo, analítico, senso 

comum e dinâmico.  

1987 

Bert Juch Quatro etapas: 

fazer, perceber, 

pensar e planejar. 

Ciclo de aprendizagem. 1987 

Das Cognitivo Simultâneo, processo 

plano e sucessivo.  

1988 
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Kirby et al. Verbal; Visual; 

Multidimensional.  

(Multidimensional 

verbal-visual – 

LSQ).  

Verbal; Visual. 1988 

Weinstein, 

Zimmerma

n; Palmer 

Aprendizado e 

Inventário de 

estudos 

estratégicos.  

Cognitivo, motivação, 

regulação metacognitiva.  

1988 

Epstein; 

Meier 

Inventário de 

Estudos 

Construtivos. 

(Constructive 

Thinking Inventory 

(CTI) 

Enfrentamento emocional, 

comportamental, 

superstição, pessoal, 

pensamento categórico, 

exotérico e ingênuo.  

Pensamento global 

construtivo. 

 

 

 

1989 

Kaufmann Inventário “The A-

E”. 

Assimilador; Explorador.  1989 

Kirton Inventário de 

adaptação e 

Inovação. 

“Adaption-

Innovation 

inventory (KAI)” 

Adaptador e inovador.  1989 

Conti; 

Kolody 

Autoconhecimento 

Inventário de 

aprendizagem de 

aprendizagem 

vitalício.  

Habilidades 

(SKILLS) 

Metacognição, 

metamotivação; memória; 

pensamento crítico. 

Gestão de recursos.  

1990 

Groner Escala de Estilo 

Cognitivo. 

Eurista, algoritmos.  1990 

Torrance Estilo de 

Aprendizagem e 

Pensamento.  

Pensamento criativo. 1990 

Miller Personalidade; 

Tipologia; 

cognitivo; afetivo e 

ativo.  

Analista/holístico; 

Emocional; 

estabilidade/instabilidade; 

objetivo/subjetivo.  

1991 
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Pintrich, 

Smith, 

Garcia; 

Mcceachie 

Questionário de 

Estratégias 

motivacionais para 

aprendizagem.  

Orientação objetiva  

Espectativa, ansiedade, 

estratégias cognitivas, 

(ensaios, seleção, 

organização, elaboração, 

metacognição, processo 

superficial, pensamento 

crítico, pensamento 

original, gestão de 

recursos).  

 

 

1991 

Riding Estilos de Análise 

cognitivas. 

“Cognitive Styles 

Analysis (CSA)” 

Holístico, analítico, 

verbalização e imagem.  

1991 

Honey; 

Alonso 

Questionário 

Honey y Alonso 

sobre Estilos de 

Aprendizagem.” 

CHAEA”.  

Ativismo, reflexivo, 

teorista, pragmático.  

1992 

Fleming, 

N. D 

 

Modelo Vark Visual, Aural, 

Leitura/Escrita, 

Cinestésico. 

1992 

Entwistle Abordagem 

revisada para 

inventário de 

estudo. 

“Revised 

Approaches to 

Study Inventory” 

(RASI) 

Orientação significativa, 

reprodutiva, relativo, não 

acadêmica, autoconfiança.  

1995 

Herrmann Instrumento de 

dominância 

cerebral. “Brain 

Dominance 

Instrument – 

HBDI”. 

Teorista, humanitária, 

organizacional e 

inovadora.  

1995 

Walters Psicológico, 

Inventário de 

estilos de 

pensamento 

criminoso.  

Confusão, defensividade, 

modificação, limitação, 

modificação, direito e 

poder, sentimentalismo, 

superotimismo, indolência 

cognitivo e 

descontinuidade.  

1995 
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Allinson; 

Hayes 

Índice de Estilo 

Cognitivo 

“Cognitive Style 

Index (CSI)” 

Intuitivo, analítico.  1996 

Felder, 

Silverman 

Índice de Estilos 

de aprendizagem.  

Index of Learning 

Styles (ILS) 

Ativo, reflexivo, sensitivo, 

visual verbal, sequencial 

global.  

1996 

Vermunt Estilo de 

Aprendizagem 

“Inventory of 

Learning Styles 

(ILS)” 

Significado direto, 

aplicação direta; 

reprodução direta; e 

indireta.  

1996 

Cooper Estilos de 

Aprendizagem 

“ID” 

Visual/Verbal; holístico, 

analítico, preferência.  

1997 

Harrison-

Branson 

Questionário de 

modo de inquérito 

revisado.  

 

Sistemático, idealista, 

pragmatista, analista e 

realista.  

1998 

Apter Perfil de Estilo 

Motivacional 

“Style Profile 

(MSP)” 

Negativismo/conformismo 

Domínio autístico, 

Otimismo, pessimismo e 

esforço. 

“Alloic” Domínio. 

“Alloic”   simpático.  

 

1998 

Sternberg Estilos de 

Pensamentos.  

Funções, formas, níveis, 

âmbito e significado.  

1998 

Kolb LSI Versão 3 Assimilador, acomodador, 

divergente e convergente.  

1999 

Entwistle Inventário de 

habilidades de e 

abordagens para 

estudantes. 

“Inventory for 

Students 

(ASSIST)” 

Abordagem profunda, 

abordagem superficial, 

estratégica, lateralidade, 

autoconfiança, 

metacognitivo, 

consciência.  

2000 

Hermanuss

en, 

Wierstra,  

Jong; 

Thijssen 

Questionário de 

aprendizagem de 

prática orientada. 

“Questionnaire 

Practice-oriented 

Learning (QPL)” 

Reflexão, 

conceitualização, 

Experimentação, 

Regulação. 

2000 



47 

 

Jackson Perfil de Estilo de 

Aprendizagem.   

“Learning Styles 

Profiler (LSP)” 

Iniciador; analista; 

racional, implementador.  

2002 

Alonso e 

Gallego  

Ampliar as 

capacidades  

Quatro estilos: o ativo, o 

reflexivo, o teórico e o 

pragmático 

2002 

Dunn; 

Dunn 

Pesquisa de 

construção 

excelente. 

“Building 

Excellence Survey 

(BES)”.  

Emocional, social, 

ambiental e processo 

fisiológico.  

2003 

Fonte: Adapção do autor a partir dos estudos de:  Coffield et al (2004), Silva et 

al., (2013); Okada; Barros; Santos (2008). 

 

A tabela a seguir, aponta alguns autores que conceituaram os 

Estilos de Aprendizagem. Alguns adotaram uma metodologia de 

detecção, outros, porém, apenas definiram seu significado e sua 

importância, conforme apontado na tabela 3 abaixo: 

 
Tabela 3 – Autores e Conceituação dos Estilos de Aprendizagem. 

Autores Conceito Ano 

Dunn et al. Estilo de aprendizagem é a forma como os 

indivíduos começam a concentrar-se, processam, 

internalizam e retém informações acadêmicas.  

1989 

Klein  Identifica dois diferentes estilos e denominou 

niveladores e afiladores. 

1951 

Royce Considera o estilo como o modo 

característico de manifestar o sistema 

cognitivo ou afetivo em uma análise 

específica. 

1973 

Kolb  Estado contínuo, ocorrido devido às características 

que se origina das combinações de conhecimento 

entre o indivíduo e seu ambiente. 

1984 

Messick  Considera que o estilo é a característica marcante 

no processamento da informação, desenvolvida de 

forma compatível com as tendências de 

personalidades subjacentes. 

1984 

Bert Juch Denomina ciclo de aprendizagem que acontece em 

quatro etapas: fazer, perceber, pensar e planejar. 

1987 

Felde; 

Silverman  

Capacidade de adaptar ao seu estilo ou sua 

preparação prévia de aprendizagem. Os alunos 

aprendem de várias formas: ver e ouvir; refletir e 

1988 
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agir; raciocinar, memorizar visualizar e também 

por meio de analogias matemáticas, como 

desenhos. 

Allessandrini 

et. al.  

Estilo próprio, exclusivo utilizado para falar, 

escrever, assumir uma opinião própria de tal modo 

a adquirir a marca do sujeito.  

1999 

Cerqueira  São as interações de diversos fatores como: 

hereditários, experiências, exigências do ambiente.  

2000 

Alonso e 

Gallego  

São traços cognitivos, afetivos e fisiológicos, que 

servem como indicadores relativamente estáveis de 

como os alunos percebem, interagem e respondem 

a seus ambientes de aprendizagem. 

2002 

Felder e 

Brent 

Estilo de aprendizagem é a forma característica 

como os estudantes tomam e processam a 

informação.  

2005 

Silva  Forma particular de adquirir habilidades por meio 

da experiência ou anos de estudo e da adaptação à 

busca do ambiente.  

2006 

Garcia Cue Define que os estilos de aprendizagem como sendo 

traços cognitivos, afetivos, fisiológicos, de 

preferência pelo uso dos sentidos, ambiente, 

cultura, psicologia, comodidade, desenvolvimento 

e personalidade, que servem como indicadores 

relativamente estáveis, 

2007 

Figueiredo; 

Noronha; 

Oliveira  

Procura de meios para facilitar a aprendizagem, 

considerando a dificuldade do processo de inclusão 

de novas tecnologias presentes no cotidiano.  

2008 

Grimley e 

Riding  

Estilo cognitivo é a abordagem que o indivíduo 

normalmente utiliza quando processa informação.  

2009 

Portilho  O procedimento de como o aluno gosta de atingir 

suas tarefas, ou seja: diferentes costumes de usar a 

inteligência.  

2012 

Oliveira Método pessoal do indivíduo para aprender 

conforme o seu modo, e conforme as diferentes 

circunstâncias de trabalho. 

2012 

Canto et al  Características individuais de aprendizagem são 

todas as características individuais e fatores 

circunstanciais que definem a forma como o 

estudante aprende num determinado momento. 

Incluem fatores tais como seu estilo de 

aprendizagem, os seus esquemas cognitivos, a sua 

memória de trabalho, a quantidade e qualidade 

subsunções, seus métodos de estudo, sua 

velocidade de aprendizagem, sua motivação bem 

2012 
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como fatores ambientais e circunstanciais, tais 

como a disponibilidade de computador e banda 

larga, distância de residência até a sala de aula, 

horário das aulas, disponibilidade de tempo e local 

para estudo extraclasse, condições 

socioeconômicas, etc.  

Williams; 

Brown; 

Etherington 

É o modo como os indivíduos escolhem para 

processar as novas informações e aplicar para seu 

aprendizado ideal.  

2013 

Fonte: Adapção do autor a partir dos estudos de:Turra; Jacomossi; Biavatt 

(2015); Filho; Müller; Lima (2014); Okada; Barros; Santos (2008). 

 

A tabela, apontou a importância e a definição dos estilos de 

aprendizagem. Com esse olhar, Cavellucci (2005) propõe que precisa se 

entender melhor a importância de pensar nos Estilos de Aprendizagem. 

Pois, inúmeros fatores como: aspectos físicos, ambientais, cognitivos, 

afetivos, socioculturais, estão envolvidos na aprendizagem humana, que 

acontece de uma maneira muito individual e particular para cada um.  

Dessa forma, Keefe (1998) apud Alonso e Gallego (2002), 

apontam que os Estilos de Aprendizagem “são rasgos cognitivos, afetivos 

e fisiológicos, que servem como indicadores relativamente estáveis de 

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

aprendizagem”. Ou seja, são as tendências, as preferências, aspectos 

individuais que influenciam o modo de aprender de cada pessoa.  

Nesse sentido, Amaral e Barros (2011, p.10) mostram que:  

 
Delinear os estilos de aprendizagem vem da 

necessidade de se conhecer a forma de aprender do 

ser humano e sua diversidade, além disso, tal 

conhecimento vem facilitar a adaptação a esses 

processos de mudanças advindos da tecnologia e 

que flexibilizam as formas e os conteúdos.  

 

Portanto, quando se compreende e se conhece os Estilos de 

Aprendizagem, é possível buscar estratégias para construção do 

conhecimento, sendo estas, ferramentas para poder lidar com as mais 

variadas situações e desafios incompatíveis com cada estilo de 

aprendizagem, buscando o melhor modo com que o aluno aprenda 

(CAVELLUCCI, 2006). 
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2.2 MODELOS PARA DETECTAR OS ESTILOS DE 

APRENDIZAGEM 

 

A seguir serão apontados alguns autores que definem modelos para 

detectar, analisar os Estilos de Aprendizagem. Onde cada um aponta 

aspectos relevantes a serem observados, a partir da proposta de 

similaridade entre os três modelos. 

 

2.2.1 Modelo Kolb – Conceitos e Definições 

 

O Modelo de Aprendizagem Kolb, foi desenvolvido no início dos 

anos 70 pelo norte americano David Kolb, denominado Teoria de 

Aprendizagem de Kolb, sendo possível detectar como as pessoas gostam 

de aprender. (ALONSO e GALLEGO, 2002). 

Kolb (1999) apud Filho, Müller, Lima (2014), desenvolveu um 

modelo que considera duas dimensões: 

 

 Dimensão AE/RO, que define a preferência do estudante 

aprender através da experimentação ativa (AE) ou através 

da observação e reflexão (RO);  

 Dimensão CE/AC, que define se o estudante prefere 

aprender através de experiências concretas (CE) ou de 

conceitos abstratos (AC). (FILHO; MÜLLER; LIMA, 

2014, p. 06). 

 

Kolb (1984), apud Mozzaquatro e Muhlbeier (2011), apontam que 

cada sujeito desenvolve um Estilo de Aprendizagem particular, dando 

prioridade a determinadas habilidades. Desta forma, destaca a 

combinação das quatro habilidades descritas, apontando uma categoria 

dos estilos de aprendizagem na tabela 4 a seguir: 

 
Tabela 4 – Estilos de Aprendizagem de Kolb e Fry. 

Estilo de 

Aprendizagem 

Característica 

de 

Aprendizagem 

Descrição de 

habilidades 

Ocupação/Cara

cterísticas 

 

 

 

 

Convergente  

 

 

Conceituação 

Abstrata 

+ 

Forte na 

aplicação prática 

das ideias; 

Pode focar-se na 

razão dedutiva de 

problemas; 

Ciências Exatas 

(hard sciences)  
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Experimentação 

Ativa 

Não emotivo; 

Possui interesses 

bem definidos.  

 

 

 

 

 

Divergente 

 

 

 

Experiência 

Concreta 

+ 

Observação 

Reflexiva 

 

Forte habilidade 

imaginativa; 

Muito bom na 

generalização das 

ideias e consegue 

enxergar as 

coisas sob 

diferentes 

perspectivas; 

Interessado em 

pessoas; 

Amplo interesse 

cultural. 

Aconselhamento 

pessoal  

Desenvolvimento 

Organizacional 

 

 

 

 

 

Assimilador  

 

 

 

Conceituação 

Abstrata 

+ 

Observação 

Reflexiva 

Forte habilidade 

para criação de 

modelos teóricos; 

Sobressai-se no 

raciocínio 

analítico; 

Preocupa-se mais 

com os conceitos 

abstratos do que 

com pessoas. 

 

Pesquisa e 

planejamento 

 

 

 

Acomodador 

 

Experiência 

Concreta 

+ 

Experimentação 

Ativa 

Grande força 

para realizar 

coisas; 

Mais do que um 

apostador de 

risco; 

Reage 

imediatamente 

quando exigido; 

Resolve os 

problemas 

intuitivamente.  

Marketing e 

Vendas 

Fonte: Mota (2015, p. 13). 

 

Dessa forma, Reis, Paton e Nogueira (2012, p. 06), definem 

Experiência Concreta, Observação Reflexiva, Conceituação Abstrata e 

Experimentação Ativa de forma clara e simplificada: 
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Tabela 5 – Definição de Experiência Concreta, Observação Reflexiva, 

Conceituação Abstrata e Experimentação Ativa. 

Experiência 

Concreta 

Observação 

Reflexiva 

Conceituação 

Abstrata 

Experimentação 

Ativa 

Para aprender, o 

indivíduo tem 

de vivenciar e se 

envolver em 

situações reais. 

Características: 

valoriza 

realidades 

complexas e 

decide 

intuitivamente. 

O indivíduo é 

um observador, 

e o que mais 

importa é 

refletir sobre o 

que está vendo. 

Características: 

paciente, 

valoriza a 

imparcialidade, 

busca o 

significado de 

ideias e 

situações. 

O mais 

importante para 

o indivíduo é o 

pensamento, 

que utiliza para 

construir 

esquemas, 

modelos e 

teorias. 

Características: 

o indivíduo é 

sistemático e 

disciplinado. 

O indivíduo toma 

a iniciativa para 

ver como as 

coisas funcionam. 

Características: 

impaciente, gosta 

de ver resultados, 

influenciar 

pessoas e mudar 

situações. 

Fonte: Reis, Paton e Nogueira (2012, p. 06). 

 

Trevelin (2011, p. 06), contribui com a tabela 5, acima 

demonstrada, apontando mais características significativas a respeito da 

metodologia Kolb: 

 

 O tipo 1 - Divergente (observador). Integra 

experiência com seus valores pessoais; prefere ouvir e 

partilhar ideias; é criativo; tem facilidade para propor 

alternativas e reconhecer problemas; gosta de saber o 

valor do que irá aprender. Questão favorita: Por quê? 

 

 O tipo 2 – Assimilador(pensador). Integra a 

experiência com o conhecimento existente; utiliza a 

dedução para resolver problemas; trabalha bem com 

detalhes e dados; procura assimilar novas ideias e 

pensamentos; é mais interessado pela lógica de uma 

ideia mais que pelo seu valor prático. Questão favorita: 

O quê? 

 

 O tipo 3 – Convergente (examinador). Integra teoria e 

prática; utiliza tanto a abstração quanto o senso comum 

na aplicação prática das ideias e teorias; procura sempre 
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a melhor solução para um problema prático; gostam de 

resolver problemas práticos. É melhor com tarefas 

técnicas e resolução de problemas que com eventos 

sociais e interpessoais. Questão favorita: Como? 

 

 O tipo 4 – Acomodador (atuador). Integra a 

experiência com sua aplicação e faz imediata aplicação 

de nova experiência. Altamente ativo e criativo. 

Aprende por ensaio e erro e sempre descobre um novo 

conhecimento sem a ajuda do professor; adapta-se 

facilmente a novas situações; é independente e líder 

natural. Questão favorita: E se? 

 

A metodologia Kolb, está padronizada em teste ilustrado, não 

apresentando erros nas respostas, mas será padrão o que apresentar maior 

pontuação nos itens: Convergente (EA+CA); Divergente EC+OR); 

Assimilador (CA+OR); Acomodador (EC+EA), conforme apresentado a 

seguir na tabela 7.  

Cada linha o sujeito irá identificar por grau de preferência de 01 a 

04 aquelas que mais se identificam com o seu modo preferido de aprender. 

Pontuando de forma diferente cada questão conforme sua preferência, 

conforme demonstrado na tabela 6 abaixo: 

 
Tabela 6 – Teste de Estilo Individual de Aprendizagem Kolb. 

1 Escolho  Experimento Envolvo-me Sou Prático 

2 Sou Receptivo Esforço-me 

por ser 

Coerente 

Analiso Sou Imparcial 

3 Sinto Observo Penso Ajo 

4 Aceito a 

Situação 

Corro Riscos Avalio a 

situação 

Presto atenção 

5 Utilizo a minha 

Intuição 

Obtenho 

Resultados 

Utilizo a 

Lógica 

Questiono 

6 Prefiro a 

Abstracção 

Prefiro a 

Observação 

Prefiro as 

Coisas 

Concretas 

Prefiro a Acção 

7 Vivo o Presente Reflito Projecto-me 

no Futuro 

Sou Pragmático 
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8 Apoio-me  

na minha 

experiência 

Observo Conceptualizo Experimento 

9 Concentro- 

-me 

Sou 

Reservado 

Racionalizo Responsabilizo- 

- me 

 
EC 

2,3,4,5,7,8 

OR 

1,3,6,7,8,9 

CA 

2,3,4,5,8,9 

EA 

1,3,6,7,8,9 

Fonte: TEIAPORTUGUESA (2017). 

 

Após ter preenchido o inventário, calcule as somas referentes às 

quatro dimensões da aprendizagem expressas. Apure os resultados 

relativos a cada coluna, tendo em conta apenas as cotações 

correspondentes aos números que aparecem no fim de cada fila, 

ignorando, portanto, os números que não são mencionados. 

 

EC – Experiência Concreta 

OR – Observação Reflexiva 

CA – Conceituação Abstrata 

EA – Experimentação Ativa 

 

2.2.2 Modelo VARK – Conceitos e Definições 

 

Para o entendimento da metodologia Vark, alguns autores mostram 

que os estilos de aprendizagem são caracterizados por comportamentos 

cognitivos, afetivos psicológicos, e indicam como os aprendizes 

percebem, interagem e respondem ao ambiente de aprendizado (NASSP, 

1979, apud FATT, 2000).  

Assim, Dunn, Beaudry e Klavas(1989) citam que os estilos de 

aprendizagem podem ser apresentados em 4 dimensões gerais assim 

definidas:  

 

 Cognitiva – maneira pelas quais os indivíduos processam 

a informação por meio da percepção, pensamento, 

resolução de problemas, lembrança e relações entre 

acontecimentos; 

 Afetiva – mostram o aprendizado relacionado com a 

personalidade pessoal. Deste modo, possui as seguintes 

características, atenção, emoção, motivação, incentivo, 

curiosidade, frustração e ansiedade;  
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 Fisiológica – mostram o aprendizado conectado as 

características biológicas. Por exemplo, os sentidos são 

utilizados; 

 Psicológica – mostram o aprendizado relacionado a força 

interior e a individualidade de cada pessoa. 

 

Diante destas dimensões existem alguns modos de pensamento que 

as relacionam, são eles: sinestésicos, visuais, leitores e escritores e 

auditivos, levando em consideração que as pessoas utilizam os cinco 

sentidos para captar, juntar e armazenar informações. Ainda há um elo de 

ligação que é chamado de sistema representativo, que agrupa esses três 

modos de pensamento, com o intuito de dar sentido ao pensamento 

(MADONIK, 1990). 

A metodologia VARK, foi desenvolvida por Neil Fleming, em 1987 

em Nova Zelândia. Segundo Fleming (2016), “Vark aponta as 

preferências e modalidade que cada um de nós temos para receber e 

expressar a nossa aprendizagem”. 

Este método baseia em perguntas sistematizadas, fechadas, de 

múltipla escolha e possibilita aplicação de questionários não somente a 

estudantes e professores, mas, nos negócios, pesquisas e casos 

individuais. Ou seja: ser utilizado de sua própria maneira visando 

autoconhecimento (Vark, 2016). 

No campo educacional, este método visa apontar qual estilo de 

aprendizagem predomina em cada discente. Avalia-se também o docente. 

Este é detectado através de questionários aplicados, e posteriormente 

tabulados em uma base de dados, baseado em “algoritmo Research” 

(FLEMING, 2016). 

 
O questionário não tenta ser diagnóstica, é um 

catalisador para os professores e alunos para 

refletir sobre suas próprias 

preferências. Ocasionalmente, um estudante vai 

alegar que o questionário é impreciso. Mesmo 

assim, o processo tem sido benéfico para o aluno, 

tendo-lhes de refletir sobre suas estratégias para 

aprendizagem. A maioria não ter feito isso de 

forma sistemática. Muitos são intrigados ao 

descobrir que eles podem ser diferentes, em vez de 

burro; que o fracasso passado pode não ter sido 

tudo culpa deles e que uma mudança poderia trazer 

melhorias (FLEMING, 2016, p. 01). 
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O termo Vark apresenta seu significado como: Visual (V); 

Auditivo (Aural, A); Leitura/Escrita (Read, R); Cinestésico (Kinesthetic, 

K). Apresenta também os Multimodais (Multimodality, MM). Fleming e 

Mills (1992), representam características destas  modalidades que  

refletem as experiências de alunos e professores a partir da metodologia 

VARK apresentada na tabela 7 abaixo. 
 

Tabela 7 – Características da Metodologia Vark. 

Visual ( V ) Aponta preferências visuais 

como informação em mapas mentais, 

diagramas, gráficos, fluxogramas, 

diagramas, fotografias, filmes, vídeos, 

representações visuais. 

 
Traços significativos: Ver, representar. 

Auditivo (Aural, A) Aponta preferências 

ouvidas, palestras, discussões em grupo, 

preferência aural, voz alta, falar consigo 

mesmo, em momentos prefere primeiro 

falar depois registrar.  

 
Traços significativos: falar,ouvir, questionar. 

Leitura/Escrita (Read, R) Aponta 

preferências para informações 

representadas por palavras, entrada e saída 

de informaçãoes – leitura e escrita- ensaios, 

relatórios, textos, manuais, etc.  

 
Traços significativos: leitura escrita. 
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Cinestésico (Kinesthetic, K) Aponta 

preferências para aprender com a 

experiência, a prática. fazer, interagir, 

utilizar exercícios práticos. Utilização de 

todos os sentidos. 

 

 
Traços significativos: ações práticas, reais, simulações, demonstrações. 

Multimodais (Multimodality, MM). Os 

multimodais, representam a  mistura dos 

quatro tipos. Aqueles que não apresentam 

um modo de destaque, com uma preferência 

de marcar bem acima de outras pontuações 

significativas indicadoras.  

 
Traços significativos: várias combinações das quatro preferências acima 

listadas. 

Fonte: Limited (2016). 

 

2.2.3 Iridologia e modelo RayId 

 

Para iniciar a compreensão do Método RayId, precisa-se 

inicialmente entender em que contexto o mesmo encontra-se. Ray, 

segundo Battello (2009), significa raio, menor partícula emitida por fonte 

de luz. Id, apresenta-se como um conjunto de forças energéticas, instintos, 

necessidades. Bem como, precisa-se compreender a sua origem que tal 

conhecimento originado através dos olhos é utilizado desde a antiguidade.  

Batello (2009) mostra que os Hebreus, entre 2000 a.C. e 1000 a.C., 

no Egito, já tinham identificado a importância de “conhecer os olhos”. 

Também os chineses e japoneses alcançaram certo conhecimento neste 

campo. Mais ainda, achados arqueológicos mostram que caldeus e 

babilônios pintavam olhos em pedras inclusive com sinais iridológicos. 

Várias pesquisas foram desenvolvidas, porém, coube a Ignatz von 

Péczely (BUDAPEST,1826-1911), o mérito de codificar a Iridologia. 
Desenvolveu mapas sobre as representações topográficas da íris. Em 1880 

apresentou o método praticado e comprovado, desde seus 20 anos. 

Posteriormente, outros estudiosos deram continuidade aos estudos da 
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Iridologia fortalecendo esse método (LINDEMANN, 2005; BATTELO, 

1999). 

Os olhos desde os primórdios da humanidade são objetos de 

fascínio para o homem. Achados arqueológicos comprovam que vários 

povos deixaram inscrições em pedras sobre a íris e a sua relação com o 

corpo. Na Grécia Antiga Hipócrates também se interessou pelo estudo da 

íris como meio de diagnose (BATELLO, 1999). 

Embora o conhecimento sobre os olhos tenha uma longa história, 

somente no século XIX veio a ser compilado por Ignatz Von Peczely, de 

modo a formar um campo de conhecimento sistematizado. Para Peczely, 

há uma relação entre os órgãos do corpo humano e a íris. Sua atenção para 

isto se deve a observação de uma coruja, que logo após um acidente, tem 

o aparecimento de uma marca em sua íris.  

Como relata Batello (2009), Peczely percebeu que, de acordo com 

o processo de cura, os sinais na íris da coruja iam se modificando. A partir 

dessas observações, Peczely elaborou um mapa da íris com as 

representações topográficas dos órgãos o qual obteve resultados 

significativos. Desta forma, consolida-se para Peczely a ideia de que a 

forma da Íris está intrinsecamente conectada com os órgãos do corpo. As 

descobertas realizadas por Peczely resultaram em um novo caminho de 

investigação, o que lhe propiciou ter inúmeros seguidores em todo o 

mundo.   

Grandes pesquisadores, por meio de suas contribuições, vêm 

abrindo caminhos com novas pesquisas e descobertas. Podem ser 

destacados, entre eles: John Andrews na Inglaterra, Danielle Loritto na 

Itália, Gurudev Sigh Kalsa no Brasil, Doutora Hellen Jensen e Denny 

Johnson nos EUA. E tantos outros. Com este movimento, na medicina 

alternativa, a Iridologia é uma das opções que apresentam um dos maiores 

desenvolvimentos nos últimos anos. 

O sueco Nils Liljquist publicou um trabalho independente sobre o 

assunto designado On Degendiagnoses, que em inglês, recebeu o título 

de Diagnose from the Eye (Diagnóstico a partir do Olho), que incluía um 

mapa com desenhos coloridos e em preto e branco. Liljquist, afirmava 

que a íris é formada por inúmeras fibras que recebem as informações de 

todo o sistema nervoso, provenientes do restante do organismo, o que 

fazia do olho o espelho da alma e, também, a janela do corpo, por onde 

se pode ver a constituição do indivíduo. (SERAFIN e PLACERES, 2007). 

A íris é a porção colorida do olho, onde podem ser encontrados os 

registros da constituição orgânica de uma pessoa e como esta vem se 

apresentando, características e comportamentos. A observação pode ser 
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feita a olho nu ou podem ser utilizadas lentes; que permitem maior riqueza 

de detalhes e segurança na irisdiagnose (BERINGHS, 1997). 

No Brasil, a iridologia apresenta como um dos seus precursores 

Todorovic. Seu livro “A máquina humana” deu início a um movimento 

pelo qual o diagnóstico por meio dos olhos foi estudado por inúmeros 

pesquisadores, dentre os quais podem ser citados: Anton Weihemann, 

Nilo Cairo de Souza Knon, Matheus M. de Souza, Celso Fernandes 

Batello, Marcio Bontempo, Ricardo Ghellman, Regina Valverde, Jorge 

Meneghello, Nicole Christine Wender, Cecília Mara Melo Garcia, 

Murilise Rossato A. Coelho, Antônio Evangelista Bueno, Valter de 

Oliveira Filho, Liane Beringhs, Gilnei Belíssimo, entre outros. Esses 

foram os precursores da iridologia no Brasil. 

Esses pioneiros comprovaram resultados através de pesquisas que 

consolidam cada vez mais a ideia de que a íris apresenta uma visão 

panorâmica e precisa do corpo. Por meio da constituição (cores, textura, 

sinais e morfologia dos olhos) e da estrutura iridológica é possível apontar 

a fragilidade de órgãos. Isso permite a avaliação do organismo como um 

todo, apontando em que estado evolutivo estão os órgãos e quais as 

possíveis alterações com os mesmos. Este saber é utilizado como método 

preventivo, pois pode verificar as tendências e predisposições genéticas 

revelando causas de possíveis distúrbios que afetam o corpo e seus órgãos 

(ANDREWS, 2012). 

Isso é possível, pois na íris 
 

(...) encontram-se milhares de filamentos nervosos 

microscópicos que recebem mensagens de todos os 

nervos do corpo, por vias de concessões aos nervos 

óticos, tálamo e cordão espinhal. Também 

alterações teciduais simultaneamente com órgãos 

refletidamente associados. Deste modo, pelo 

exame das marcas descoloramentos, texturas e 

outras manifestações da Iris, o iridólogo está apto a 

analisar o grau de sanidade de todos os 

constituintes do corpo humano. (STRACCI, 2011) 

 

Com o estudo Iridológico, afirma Andrews (2009), pode-se 

apontar não apenas as condições dos órgãos, mas observar heranças 

genéticas e experiências emocionais.  

 
Não só temos projeções físicos dentro das fibras 

iridiana e pupilar e tecido, mas também para além 

disso eu afirmo que levamos o nosso próprio banco 
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de dados de questões emocionais, conflitos e 

experiências dentro da estrutura da Iris e da pupila. 

Essas dinâmicas psicoemocionais são expressas na 

Iris, mesmo que quando permanecem em silencio 

verbalmente. Cada Iris registra a experiência 

psicoemocional de gestação, o nosso processo de 

parto, nossos anos de formação de infância, 

problemas não resolvidos. (ANDREWS, 2009). 

 

Desta forma, Andrews defende que não se pode separar o físico do 

emocional: ambos estão intrinsecamente conectados e são inseparáveis. 

Portanto, o método RayId “possibilita o conhecimento de como o 

Id emite seus raios para conhecer e se dar a conhecer”. (BATTELLO, 

2009, p. 32).  

Neste contexto iridológico, Denny Johnson desenvolve o Modelo 

RayId. Para Johnson, (BATELLO, 2009), existe uma determinação 

psíquica demonstrada na Íris, uma vez que a mesma aponta o padrão de 

como se age, pensa e faz-se as escolhas das pessoas para se relacionar. 

Revelando a verdadeira natureza do indivíduo e as lições que recebeu das 

gerações anteriores, e como o emocional pode intervir em nosso corpo 

físico. Pode-se dizer que o método Rayid, desenvolvido por Denny 

Johnson, possibilita entender as complexidades da mente humana que 

molda e dá forma às personalidades e relacionamentos. Com ele pode-se 

conhecer os tipos psíquicos, bem como introversão e extroversão, além 

da predominância cerebral. Dentro desse método tem quatro padrões 

básicos: Mental: Joia; Emocional: Flor; Extremista: Agitador e 

Cinestésico: Corrente. 

A tabela 8 mostra as características próprias de cada Estilo, 

conforme o modelo RayId. 

 
Tabela 8 – Estilos de Aprendizagem – Modelo RayId 

Tipo mental Gema/Joia:  destacam-

se no ensino, na liderança, são 

intelectuais focados, grandes 

pensadores do mundo, líderes, 

oradores, reflexivos, racionais, 

perceptivos, curiosos e intelectuais.  
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Apesar da capacidade que possuem de expressar-se verbalmente, são lentos 

nos gestos e movimentos. Isso deve-se ao perfil joia a semelhança de um 

diamante bruto e forma-se lentamente, formando-se camada por camada.  

Modo de Aprendizagem: Visualmente e com associações emocionais. 

Detecta-se o Tipo mental Joia, onde se percebe que os sinais são apresentados 

como psoras: pontos ou manchas, pigmentos na Íris. 

Tipo Sinestésico Flor, destacam-se 

com artistas, inventores, atores, são 

sensíveis, centrados no coração, 

comunicadores visuais, acrescentam 

sentimentos e excitabilidade para o 

mundo.  

 
São românticos, mas quando a energia desequilibra reage com raiva e 

depressão. Modo de Aprendizagem: Auditivamente e analítico. Detectam-se 

através das lacunas, aberturas arredondadas a semelhança de pétalas dentro de 

toda íris. 

Tipo Emocional Extremista 

Agitador, apresentam personalidade 

agitadora, são inovadores, 

dinâmicos e motivadores, querem 

mudar o mundo.  

 
São singulares devotos, zelosos, leais são originais e criativos, bem como 

abusivos e autodestrutivos, ligados ao movimento e a mudança de vida, são 

extremos “oito ou oitenta” Quando as energias estão em equilíbrio podem ser 

encarados como o protótipo do homem do futuro, inteligente, fraterno e 

humanista. Modo de Aprendizagem: através do movimento, a experiência e 

a intuição e toque. Apresenta-se com pigmentos e aberturas em toda Íris. Com 

variações de cores. 

Tipo Emocional Corrente 

apresentam força vinculada que 

seguram o mundo juntos, pessoas 

altamente intuitivas operam como 

antena viva que capta energia, 

funcionando como receptores e ao 

mesmo tempo condutores de 

energia, intermediando tudo o 

ocorre no universo.  
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Possuem características do Joia e do Flor, apresentando uma sensibilidade 

física, mental e intuitiva que os torna aptos para profissões ligadas a cura. 

Modo de Aprendizagem: Por imitação e experiência movimento. Apresenta 

estrutura de fibras uniforme com sutis variações de cor. 

Fonte: Guia de modelo RayId. 

 

No método destacado por Johnson, além dos quatro padrões 

básicos: Mental Joia; Emocional Flor; Extremista Agitador; Sinestésico 

Corrente. Definindo-se como subtipos conforme tabela abaixo: 

 
Tabela 9 – Subtipos dos Estilos de Aprendizagem – Modelo RayId 

Corrente Gema/Joia – A estrutura 

sinestésica com pequenos ou poucos 

pigmentos aumenta a sua tendência 

mental. Sensíveis e alertas, estes 

pensadores claros conduzem o 

caminho para o equilíbrio e a 

estabilidade. Mostrando preocupação 

genuína com as palavras cuidadosas e 

a linguagem corporal controlada, eles 

estendem sua presença dando a tudo 

um sentido de segurança. Aprender a 

permitir facilita a frustração de 

carregar pesos mentais de outros. 

Tem conflito entre razão e intuição.  
 

Corrente Flor – Tipo sinestésico 

com poucas aberturas curvas ou 

fibras onduladas tem aumentado os 

traços emocionais da personalidade 

corrente. Fisicamente vitais 

compassivos e sensíveis, eles 

circulam com muita facilidade 

trazendo conforme ou estimulo. 

Expressam-se cum uma calma suave. 

Podem tocar outros profundamente 

com sua presença. Aprender o 

desprendimento alivia a confusão ou 

autodúvida na empatia extrema com 

outros. É movido pela intuição e pela 

emoção. 
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Agitador Gema/Joia – Uma 

estrutura do tipo extremista com 

predominância de pigmentos acentua 

suas características mentais. Tenazes, 

individualistas, autoconfiantes e com 

grande força de vontade, estes 

comunicadores sinérgicos são líderes 

do pensamento progressivo ou da 

ação dirigida. Delegar 

responsabilidades, e ficar com “pé no 

chão” enquanto rendem-se a sua 

orientação interna auxilia na 

realização da meta que anseiam. São 

pessoas muito racionais, sobretudo, 

usam o hemisfério cerebral esquerdo.  

Agitador Flor – Um tipo de estrutura 

extremista com predominância de 

aberturas arredondadas tem 

ampliadas suas tendências 

emocionais. Com imaginações 

grandiosas, “insights”, radicais 

energia sem fim, eles conduzem a 

marcha do progresso ou da 

consciência. Comunicadores, 

dinâmicos expressivos e carismáticos 

eles inspiram grupos com fervor 

visionário. Existir no coração da 

paixão enquanto mantém o equilíbrio 

é o seu dilema máximo e a maior 

recompensa. Tem conflito entre 

emoção e razão.  

Fonte: Guia de modelo RayId. 

 

Nesse contexto, cada um desses tipos apresenta habilidades 

diferentes, com estilos de aprendizagem determinados, onde a iridologia 

pode contribuir com o processo de ensino, pois, por meio da mesma, é 

possível visualizar o sujeito em sua totalidade, apontando os perfis a 

respeito dos Estilos de Aprendizagem que cada sujeito possui. Nesse 

método os dados são coletados a partir de fotografias tiradas da íris com 

iridoscópio e máquina fotográfica de alta resolução. 
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2.3 FORMAS DE DETECÇÃO DOS ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

NOS MODELOS KOLB, RAYID E VARK 

A tabela 10, a seguir, apresenta formas de detecção dos estilos de 

aprendizagem nos modelos supracitados. 

 
Tabela 10 – Formas de Detecção dos Estilos de Aprendizagem nos Modelos 

Kolb, RayId e Vark. 

Modelo Formas de Detecção 

 

Kolb 

 

Aplicação de questionários, posteriormente tabulados. Conforme 

ilustra no apêndice A.  
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RayId 

Fotografia da Íris seguida de análise iridológica com padrão 

estabelecido a partir do método RayId. 

 

Padrão Flor 

 
Padrão Joia 

 
Padrão Corrente 

 
Padrão Agitador 
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Vark 

 

 

Aplicação de questionários, posteriormente tabulados em uma 

base de dados ou manualmente conforme anexo B. 

Fonte: O autor/Encarte – Battello (2009). 

 

Observando a metodologia Vark, pode-se perceber que sua forma 

de detecção apresenta-se por meio de uma tabulação de dados coletados 

através dos questionários respondidos a partir de perguntas fechadas 

(múltipla escolha). Se o sujeito respondente, apresentar dúvidas, ou não 

responder adequadamente algumas das questões apresentadas, estas, 

poderão comprometer o resultado dos dados, não apontando de forma 

fidedigna o Estilo de Aprendizagem correspondente.  

Já no modelo RayId, esta coleta se dá por meio de fotografia da 

íris, onde o iridólogo segue padrões pré-estabelecidos pelo próprio 

método (tabela 10), o qual não necessita de respostas ou questionamentos, 

penas por meio da análise iridológica aponta Estilo de Aprendizagem 

correspondente.   

O padrão Flor, Segundo Battello (2009), caracteriza-se por 

abertura das fibras da íris, como se fossem pétalas de flor. (Tabela 10). Já 

o Agitador, aponta uma combinação entre o Joia e Flor. (Detecta-se 

observando as aberturas das fibras, juntamente com diferentes colorações.   

O padrão corrente (JOHNSON, 1992), aparece com variações sutis nas 

fibras da íris, raios ou manchas de cor. O padrão joia apresenta-se com 

variações, manchas e pigmentos.   

No modelo Kolb, são apresentadas também assim como no modelo 

Vark, perguntas fechadas, porém estas estão em um conjunto de frases, 

onde o respondente irá ordenar as mesmas de acordo com as que melhor 

se caracterizam com seu perfil.  Ao final, serão tabuladas as respostas de 

forma horizontal e transcritas para um gráfico alvo (anexo A), obtendo 

um quadrilátero resumindo graficamente o Estilo de Aprendizagem. 

 

2.4 SEMELHANÇAS ENTRE OS MODELOS VARK, RAYID E 

KOLB 

 

A partir dos modelos estudados a tabela a seguir aponta 

similaridades quanto as formas de detecção de Estilos de Aprendizagem. 
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Tabela 11 – Similaridades entre os Modelos Vark, RayId e Kolb a partir das 

referências estudadas. 

Modelo  Kolb ModeloRayId Modelo Vark 

Assimilador (CA + OR) 

Avalio a situação, Utilizo 

a Lógica, Racionalizo. 

(TESTE KOLB).Utiliza 

a dedução para resolver 

problemas; trabalha bem 

com detalhes e dados; 

procura assimilar novas 

ideias e pensamentos; é 

mais interessado pela 

lógica de uma ideia mais 

que pelo seu valor 

prático. (KOLB, apud 

TREVELIN (2011, p. 

06). 

Joia 

Destacam-se no ensino, 

na liderança, são 

intelectuais focados, 

grandes pensadores do 

mundo, líderes, 

reflexivos, racionais, 

perceptivos, curiosos e 

intelectuais. 

Aprendizagem: 

Estímulos Visuais. 

(JOHNSON, 1992, p. 

24) 

Visual ( V ) 

Aponta preferências 

visuais como 

informação em mapas 

mentais, diagramas, 

gráficos, fluxogramas, 

diagramas, 

fotografias, fimes, 

vídeos, 

representações 

visuais. 

(VARK, 2017).  

Divergente (EC + OR)  

Observo, Corro Riscos. 

(TESTE KOLB). Integra 

experiência com seus 

valores pessoais; prefere 

ouvir e partilhar ideias; é 

criativo; tem facilidade 

para propor alternativas. 

(KOLB, apud 

TREVELIN (2011, p. 

06). 

Flor  

Destacam-se com 

artistas, inventores, 

atores, são sensíveis, 

centrados no coração, 

comunicadores visuais, 

acrescentam 

sentimentos e 

excitabilidade para o 

mundo. Aprendizagem; 

Auditivamente, 

analítico, emocional.  

(JOHNSON, 1992, p. 

28) 

Auditivo (Aural, A) 

Aponta preferências 

ouvidas, palestras, 

discussões em grupo, 

preferencia aural, voz 

alta, falar consigo 

mesmo, em momentos 

prefere primeiro falar 

depois 

registrar.(VARK, 

2017). 

Convergente (CA + EC) 

Sou Prático, Ajo,Prefiro 

a ação, Experimento 

(TESTE KOLB). Integra 

teoria e prática; utiliza 

tanto a abstração quanto 

o senso comum na 

aplicação prática das 

ideias e teorias; procura 

sempre a melhor solução 

para um problema 

prático; gostam de 

Corrente 

Por imitação e 

experiência movimento. 

Necessitam vivenciar 

suas lições. São 

intuitivos, com 

sensibilidade ampliada. 

(Johnson, 1992, p. 33) 

Cinestésico 

(Kinesthetic, K) 

"C" Cinestésica 

(prática). Aponta 

preferências para 

aprender com a 

experiência, a prática. 

fazer, interagir, 

utilizar exercícios 

práticos. (VARK, 

2017). 
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resolver problemas 

práticos. 

(KOLB, apud 

TREVELIN (2011, p. 

06). 

 

Acomodador (EC + 

EA)  

Prefiro a Ação, Sou 

Pragmático, 

Responsabilizo-me.  

Integra a experiência 

com sua aplicação e faz 

imediata aplicação de 

nova experiência. 

Altamente ativo e 

criativo. Aprende por 

ensaio e erro. Adapta-se 

facilmente a novas 

situações; é independente 

e líder natural. (KOLB, 

apud TREVELIN (2011, 

p. 06). 

 

Não Registrado na 

Literatura. 

 

Não se encontrou uma 

nomenclatura no modelo 

Kolb, para junção de um 

ou mais perfis 

simultâneos. Falta 

precisão e detalhamento.  

 

Agitador  

Agrupa as combinações 

dos demais perfis. 

Apresentam 

personalidade 

agitadora, são 

inovadores, dinâmicos e 

motivadores, querem 

mudar o mundo. 

Aprendem através do 

movimento, a 

experiência e a intuição 

e toque. São inventores, 

exploradores e 

motivadores.  

(JOHNSON, 1992, p. 

33)  

 

Multimodais 

(Multimodality, MM) 

Os multimodais, 

representam a  mistura 

dos quatro tipos. 

Aqueles que não 

apresentam um modo 

de destaque, com uma 

preferência de marcar 

bem acima de outras 

pontuações 

significativas 

indicadoras. Múltiplas 

preferências. 

(VARK, 2017). 

Fonte: O autor. Com base nos Modelos RayId, Vark e Kolb. 
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Diferenciam-se dos demais, pois agrupam características dos 

demais estilos. Possuem inúmeras habilidades e raciocínio analítico, por 

agruparem vários perfis, adaptam-se de forma fácil com diferentes 

situações.  

Diante das similaridades apresentadas entre os três modelos de 

detecção dos perfis de aprendizagem, pôde-se perceber que ambos não 

apresentam receitas prontas ou milagrosas para solucionar os problemas 

de aprendizagem, mas apontam possibilidades de informação diante do 

próprio perfil, para que a partir de então possa buscar horizontes, traçar 

caminhos em prol de um maior entendimento de si mesmo enquanto 

aprendente, ou no grupo enquanto ensinante. 

 

2.5 ESTILOS DE APRENDIZAGEM FOMENTANDO O PROCESSO 

DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NO SETOR EDUCACIONAL 

 

A inovação está presente em muitos lugares. Porém no setor 

educacional ela caminha a passos bem lentos.  

A detecção dos Estilos de Aprendizagem, com a contribuição do 

Modelo RayId e software leitor de íris1, poderão oportunizar melhorias e 

impulsionar o processo de gestão do conhecimento nos bancos escolares.  

A partir destas informações, pôde-se identificar os perfis de 

aprendizagem construindo dados para que sirvam de informações para 

melhorar o processo de gestão do conhecimento. Pois, “... no que diz 

respeito a gestão, é perceptível que nos dias atuais, a informação está 

sendo produzida de maneira acelerada e para que seja tratada e 

disseminada é preciso que haja uma gestão de qualidade. (SILVA; 

MOREIRA; MONTEIRO, 2014). 

Para que se atinja a qualidade, existe a necessidade de atuar com 

eficiência, qualidade e dedicação. E para que isso se efetive, necessita 

conhecer seus alunos, suas características, limitações, qualidades, 

anseios, habilidades, etc.   

Promovendo desta maneira um processo de gestão onde “A 

criatividade e a inovação devem ser características essenciais dentro de 

uma Instituição de Ensino em uma era de conhecimentos e desafios. Isto 

irá provocar uma evolução nas das Instituições de Ensino, tanto na parte 

didática quanto na parte administrativa” (BIAGIO, 2015, p. 3). 

Nos espaços escolares, assim como nas empresas, houve tempos 

em que se priorizavam nos indivíduos seus títulos, assim como os longos 

                                                        
1 Software desenvolvido pelos alunos de engenharia da Computação - UFSC, 

aluna do mestrado em TIC, e iridólogo. 
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anos de experiência, porém com o advento da geração tecnológica, 

percebe-se que o mais importante, o primordial, não são apenas os títulos, 

ou os anos de experiências, mas a capacidade que o indivíduo apresenta 

para responder e solucionar as expectativas atuais.  

Sua capacidade para solucionar problemas e habilidades para 

inovar e garantir qualidade nos processos desenvolvidos, afiançando 

criatividade, inteligência, sabedoria, ou seja, um conjunto de 

conhecimentos agregados a ação e competência.  

Neste ínterim, compreender o Estilos de Aprendizagem dos 

discentes significa valorizar o conhecimento, garantir o aproveitamento 

das capacidades dentro das possibilidades e especificidades de cada 

membro que compõe o cenário escolar.  Percebendo que o conhecimento 

científico precisa ser constantemente atualizado, pois as verdades de 

ontem, hoje podem ter caído por terra, graças às facilidades das TIC, que 

veiculam informações em tempo real. 

A forma e a velocidade no processo de construção e aquisição do 

conhecimento passam por momentos de transição. “O homem acrescenta 

conhecimento sobre o conhecimento: o saber nunca será suficiente. Se um 

homem é maior quanto mais ele sabe, a mais nobre ocupação será a de 

aprender” (MORALES, apud GÓMEZ, 2009).  

Desta forma, educadores de gerações analógicas2, os imigrantes 

digitais (PALFREY; GASSER, 2011), com certeza padecerão para se 

contextualizarem a geração digital, pois cresceram em um mundo 

analógico. Já os nativos digitais3 (PALFREY; GASSER, 2011), que são 

natos desta década e destas evoluções. Não apresentam muitas 

dificuldades para absorção e utilização de instrumentos desta era. São 

hábeis e facilmente comunicam-se e interagem, “conectam-se” com a 

cultura digital que os rodeia.  

O olhar do educador, nesse contexto, precisa evoluir, precisa 

compreender os processos de aquisição do conhecimento pelo ser 

humano, suas possibilidades, potencialidades e limitações.  

Podendo oportunizar enquanto educador um olhar mais atento, 

mais humano, mais significativo e propiciador de ações mais condizentes 

e intencionais, pautado não no senso comum, mas em estudos científicos 

cujo olhar compreende o ser humano como um todo em suas dimensões 

física, emocional e intelectual. 

O Docente neste contexto educacional, precisa possuir 

competências e habilidades como: conhecimento, desempenho, liderança, 

                                                        
2 Nascidos na era analógica entre os anos 60 e 80. 

3 Nascidos na era digital. 
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construção de equipe, motivação, comunicação, influências, tomada de 

decisão, consciência política e cultural, negociação, ganho de confiança, 

gerenciamento de conflitos, entre outras habilidades necessárias. 

(PMBOK, 2013). 

A compreensão da importância de reconhecer os Perfis de 

Aprendizagem, fomenta um novo olhar, pois favorece o processo de 

gestão de pessoas, gestão do conhecimento e dinamização dos processos 

como um todo, focalizando o indivíduo, suas capacidades, 

potencialidades, fazendo uma junção das habilidades necessárias para 

superar os desafios da sociedade atual. Compreendendo que para cada 

realidade, deve escolher métodos e ferramentas mais apropriadas para 

cada processo, evitando falhas e garantindo qualidade, eficácia e sucesso 

no processo de construir o conhecimento.  

Nesse contexto, conhecer melhor os perfis de aprendizagem dos 

discentes possibilitará maior conhecimento por parte dos docentes a 

respeito dos Estilos de Aprendizagem dos discentes melhorando desta 

forma a qualidade na comunicação e de ensino e aprendizagem em sala 

de aula.  

A partir do momento que se conhece o público trabalhado, poder-

se-á utilizar metodologias mais eficientes e eficazes em sala de aula. 

Compreendendo suas habilidades, fragilidades, melhorando o processo de 

comunicação. Organizando um processo de gestão do conhecimento 

adequado e significativo. Gerindo aulas mais dinâmicas e inovadoras com 

resultados muito melhores.  Melhorando dessa forma a qualidade de 

ensino e consequentemente diminuindo a evasão.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa permite conhecer com mais profundidade um 

determinado assunto, dessa forma, procurou-se através de vários estudos, 

observações e registros, obter-se dados para solidificar os objetivos 

iniciais.  

 

3.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

O universo e amostra da pesquisa definem-se conforme ilustrado 

na figura 1 abaixo:  

 

Figura 1 - Universo e amostra da pesquisa. 

UNIVERSO E AMOSTRA 
DA PESQUISA 

ABORDAGEM
QUANTITATIVA 
QUALITATIVA 
DESCRITIVA 

NATUREZA
APLICADA

OBJETIVO
PESQUISA 

EXPLORATÓRIA 

QUANTO AOS 
PROCEDIMENTOS
BIBLIOGRÁFICA 

ESTUDO DE CASO 

 Fonte: O autor. 

 

A natureza dessa pesquisa define-se como pesquisa Aplicada, 

onde se “Objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos 
à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses 

locais.” (GIL, 1991). 

Quanto a abordagem, define-se como qualitativa descritiva e 

quantitativa. Conforme Engers (1999), o paradigma qualitativo é 
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estrutural e tem a finalidade de aprofundar o conhecimento para obter 

maior compreensão da realidade nas suas diferentes manifestações. Onde 

todas as perspectivas dos fenômenos possuem valor. Sendo fundamental 

a observação e análise dos cenários.  

O pesquisador, nesse contexto, torna-se o principal instrumento de 

investigação, visto que ele tem contato direto e prolongado com o campo, 

possibilitando que este descreva de forma fidedigna todos os passos 

observados. (ALVES, 1991). Nesse sentido, a pesquisa qualitativa 

concebe a realidade com toda a sua diversidade, sendo assim não pode ser 

compreendida fragmentada do seu contexto. 

Quanto aos objetivos definiu-se como uma pesquisa exploratória, 

pois de acordo com Gil (1991), envolve entrevistas com pessoas, 

levantamento de dados, análises de exemplos para maior compreensão do 

estudo em questão. 

Quanto aos procedimentos a pesquisa define-se como 

bibliográfica, visto que: 

 
A pesquisa bibliográfica é feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas, 

e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites. 

Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto. 

Existem, porém pesquisas científicas que se 

baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 

procurando referências teóricas publicadas com o 

objetivo de recolher informações ou 

conhecimentos prévios sobre o problema a respeito 

do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 

32).  

 

Dessa forma, a mesma busca alicerça-se em dados e levantamentos 

de estudos já realizados. Buscando informações pertinentes já expostos 

no campo acadêmico com intuito de sustentar e complementar a pesquisa 

em questão.  

A mesma identifica-se também com Estudo de Caso, visto que 
envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de 

maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. (GIL, 

1991, p. 3). 
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3.2 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

Para concretizar a pesquisa em questão, serão coletados dados com 

os Modelos Vark, Kolb e RayId. 

Estes testes serão destinados a alunos de graduação, os quais não 

serão divulgados os locais e as universidades para garantir a sigilo na 

identidade dos participantes. Destacam-se abaixo os cursos e respectivos 

alunos que fizeram parte da pesquisa.  

 
Figura 2 – Listagem dos cursos e números de alunos que participaram da coleta 

de dados. 

 
Fonte: O autor. 

 

3.3 AMOSTRA DA PESQUISA 

 

O método de coleta de dados desta pesquisa baseou-se na 

entrevista com perguntas fechadas, já pré-estabelecidas conforme os 

modelos listados, seguidas de análise iridológica para se obterem dados a 
respeitos dos perfis de aprendizagem.  

Foram participantes da pesquisa todos os alunos das turmas que se 

apresentaram como voluntários. Onde os mesmos responderam o 
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questionário Kolb4 (Apendice A), impresso, onde os mesmos fizeram o 

registro para ser avaliado conforme os padrões Kolb, apresentando desta 

forma um perfil predominante. Posteriormente foi apresentado o 

questionário Vark5 (Apêndice B), impresso. Modelo esse que se encontra 

na plataforma Vark, onde os discentes responderam de forma individual 

a dezesseis questões padronizadas no questionário.  

Ao final, foram tiradas fotografias da íris dos participantes, que 

foram analisadas por um iridólogo, a partir do modelo RayId, que aponta 

a predominância no perfil de aprendizagem. Para tal, foram utilizadas 

nesse processo, tabelas para registro dos alunos de forma individualizada, 

onde os participantes poderiam utilizar nomes fictícios, garantindo a não 

exposição dos voluntários, mesmo no momento da realização da coleta de 

dados. Os mesmos foram orientados apenas a responderem os 

questionários de forma que mais se assemelhem a sua identidade. 

Respondendo de forma mais fidedigna possível.  Cada turma respondeu 

um questionário por momento, com tempo adequado para não 

comprometer as respostas ou o cansaço não interferir nos resultados. Cada 

aluno respondeu as questões no seu grupo de origem, sala de aula. 

Visando que a presença de pessoas de outros grupos atrapalharem a 

concentração dos respondentes.  

A análise iridológica, foi realizada com auxílio de um iridólogo. 

Que coletou as imagens de forma individual e sigilosa, onde 

posteriormente foram registradas e anexadas nas tabelas próprias. 

Ao final das entrevistas realizadas foram recolhidos os 

questionários, para registro das avaliações. Com acordo de retorno via e-

mail aos participantes.  

A figura 3, a seguir, exemplifica em etapas como foi realizado o 

processo de busca, processamento e análise dos dados coletados em 

ordem.  

 

                                                        
4 Fonte: TEIAPORTUGUESA. Estilo Individual de Aprendizagem. Traduzido 

por Luís Aguilar. Disponível em: 

<http://www.teiaportuguesa.com/fichaestiloaprendizagem.htm>. Acesso em 25 

jan. 2017. 

5 Fonte:VARK-LEARN. Questionário | VARK. Tradução de Rory Cordeiro e 

Silva. Disponível em: < http://vark-learn.com/questionario/?p=results>. Acesso 

em: 25 jan. 2017.  
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Figura 3 – Descrição das etapas da coleta de dados da pesquisa 

 
Fonte: O autor. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Ao iniciar-se a aplicação dos três modelos nas turmas de 

graduação, percebeu-se em um primeiro momento, após a explicação do 

significado dos Estilos de Aprendizagem, que muitos alunos, ou a maioria 

desconhecia, ou nunca ouviu falar, ou não realizou um teste para apontar 

seu perfil predominante.  

Para alguns, em um primeiro momento, esse processo pareceu 

estranho. Inclusive com questionamentos a respeito da importância real 

dessa informação. Para tal encontram-se os apontamentos Fleming e 

Baume: 
 

Os críticos de estilos de aprendizagem dizem 

coisas como: Conhecendo um estilo de 

aprendizado não melhorar a aprendizagem. Isso é 

tão verdadeiro quanto o que conhecer o seu peso 

não ajuda perda de peso. No entanto, o 

conhecimento do seu estilo de aprendizagem pode 

ser benéfico se os alunos dar o próximo passo, e 

considere como e quando eles aprendem, como 

parte de um reflexivo, processo metacognitivo, 

com a ação a seguir. Você não fazer entender 

completamente como você aprende com um estilo 

de aprendizagem inventário sozinho. O que 

acontece depois tem a potencial para fazer a 

diferença. Assim como o que você faz depois você 

descobrir que você está acima do peso faz a 

diferença ao seu peso. (FLEMING; BAUME, 

1995). 

 

Dessa forma, descobrir um perfil de aprendizagem, isoladamente, 

não possibilita melhora no processo, mas este se dá por meio de ações e 

práticas conjuntas.   

Então, após explicações a respeito do tema, os participantes 

conseguiram perceber a importância dessa informação para 

autoconhecimento e organização no momento de estudar.   

A seguir, destaca-se os participantes na pesquisa em questão, 

iniciando conforme foram coletados os dados a partir do agendamento 
com as Instituições de Ensino. Para validação como participante da 

pesquisa o discente deveria entregar os 03 (três) questionários 

respondidos. Sua fragmentação, implica em descarte do participante por 

falta de dados.  
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Iniciou-se com Ciências Contábeis, onde se tem um total 

matriculado de 16 alunos.  

Participaram e entregaram os 03 (três) questionários um total de 14 

(quatorze) alunos. A partir dessa participação obteve-se os seguintes 

resultados iniciando pelo Modelo Kolb, conforme aplicação dos 

questionários apresentada na tabela 15, acima descrita.  

Iniciamos com o gráfico 1, listado a seguir: 

 
Gráfico 1 – Modelo Kolb - Dados Coletados - Ciências Contábeis. 

 
Fonte: O autor. 

 

 

De acordo com o modelo Kolb, não existem erros nas respostas, 

mas “será padrão o que apresentar maior pontuação nos itens: 

Convergente (EA+CA); Divergente EC+OR); Assimilador (CA+OR); 
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Acomodador (EC+EA)”. (TREVELIN, 2011). Conforme apresentado 

anteriormente na tabela 4. 

Dessa forma, a partir da pontuação analisada, observa-se as duas 

maiores pontuações apresentadas pelos respondentes como: Convergente 

(EA+CA); Assimilador (CA+OR). 

Porém, o modelo não especifica quando correrem somatórias 

idênticas apontadas para mais de um perfil. Ou, quando o respondente não 

se enquadra nos quatro modelos estabelecidos. Ou seja, falta precisão 

quanto ao detalhamento para o perfil multimodal (vários perfis).  

Portanto, quando não ocorrer essa somatória, que destacará uma 

das quatro classificações: Convergente (EA+CA); Divergente (EC+OR); 

Assimilador (CA+OR); ou Acomodador (EC+EA), colocar-se-á a 

resposta na íntegra. Apontando o resultado como Experiência Concreta, 

Observação Reflexiva, Conceituação Abstrata e Experimentação Ativa, 

sem fazer sua junção. Então, observar-se-á as características apontadas no 

perfil recolhido.   

Percebeu-se no apontamento do gráfico, nas Ciências Contábeis, 

destaque maior nos perfis Convergente (CA+EA), onde possuem 

características como: forte na aplicação prática das ideias; focar-se na 

razão dedutiva de problemas; possuindo habilidades; com interesses bem 

definidos. (MOTA, 2015), e Assimilador (CA+OR), Integra a experiência 

com o conhecimento existente; utiliza a dedução para resolver problemas; 

trabalha bem com detalhes e dados; procura assimilar novas ideias e 

pensamentos (TREVELIN, 2011).  

Nesse contexto, analisou-se que se obteve nesse grupo de alunos, 

pontuação também nos itens Divergente (EC+OR) e Acomodador 

(EC+EA). Onde alguns alunos se destacaram como a junção de: 

Conceituação Abstrata + Experimentação Ativa + Observação Reflexiva 

(CA+EA+OR); outros com   Experiência Concreta + Conceituação 

Abstrata+ Experimentação Ativa (EC+CA+EA).  

Essa junção, aponta um agrupamento de perfis dos respondentes, 

porém os demais focam em suas respostas o acúmulo de dois perfis 

concomitantes.  

Dessa forma, percebe-se que no modelo kolb, em sua literatura não 

é especificado um apontamento para mais de um dado como resultado, 

como é apontado nos outros modelos. Ex: Agitador no Modelo RayId e 

Multimodal no Modelo Vark. Conforme exposto na tabela Tabela 11 – 

Similaridades Entre os Modelos VARK, RayId e Kolb a partir das 

referências estudadas.  

Percebe-se nesse ínterim, a presença do termo Conceituação 

Abstrata que se encontra em dois resultados como: Assimilador e 
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Convergente. Bem como Experimentação Ativa, que se encontra no 

modelo Convergente e Acomodador, conforme apresentado na Tabela 4 

– Estilos de Aprendizagem de Kolb e Fry, anteriormente citados.  

Portanto, apesar do modelo não trazer em sua literatura uma junção 

dos perfis, percebeu-se que embora o destaque final seja para um modelo, 

os mesmos estão agregados a outros como listado anteriormente.  

A seguir, aponta-se os dados coletados na Licenciatura em 

Pedagogia, onde destacaram-se os Perfis Assimilador e o Convergente. 

Conforme demonstrado no gráfico 2 abaixo: 

 

 
Gráfico 2 – Modelo Kolb - Dados Coletados – Licenciatura em Pedagogia. 

 
Fonte: O autor. 

 

 

Pontuam-se também o Divergente e Acomodador. Juntamente com 

uma junção dos itens que se agregaram sendo eles: Observação Reflexiva 
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+ Conceituação Abstrata+ Experiência Concreta (OR+CA+EA); também, 

Observação Reflexiva+ Experimentação Ativa (OR+EA); Experiência 

Concreta + Observação Reflexiva + Conceituação Abstrata 

(EC+OR+CA); Experiência Concreta + Conceituação Abstrata (EC+CA) 

e, por fim, Experiência Concreta + Conceituação Abstrata+ 

Experimentação Ativa (EC+CA+EA). 

Dentre os dados dos alunos de Licenciatura em Pedagogia, 

percebeu-se uma junção de perfis que pontuaram ou empataram em dois 

ou mais itens do questionário. Sendo listado dessa forma, por pontuação 

os dados de origem.   

Seguiu-se para análise dos dados dos alunos recolhidos de Letras 

em Espanhol, o qual se destaca no gráfico 3, demonstrado abaixo: 

 
Gráfico 3 – Modelo Kolb - Dados Coletados – Letras em Espanhol. 

 
Fonte: O autor. 

Nas turmas de Letras em Espanhol, percebeu-se destaque para o 

perfil Assimilador, não havendo pontuação em todos os perfis 

estabelecidos pelo Modelo Kolb. Destacou-se também, nesse grupo, a 
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presença mínima de padrões que não se enquadram ao modelo. Apenas 

Experimentação Ativa+ Observação Reflexiva (EA+OR).  

Seguindo para os dados coletados na Gestão em Turismo, expostos 

no gráfico 4 abaixo: 

 
Gráfico 4 – Modelo Kolb - Dados Coletados – Gestão em Turismo. 

 
Fonte: O autor. 

 

Nos dados coletados na Gestão em turismo, percebeu-se que foram 

pontuados todos os modelos: Divergente, Acomodador, Convergente e 

Assimilador. Acrescidos de mais quatro categorias a mais do padrão 

Kolb. Sendo registrado uma junção de mais de dois perfis com pontuação 
empatada.  

Dessa forma, registra-se: Experiência Concreta + Observação 

Reflexiva + Conceituação Abstrata + Experimentação Ativa 

(EC+OR+CA+EA); Experiência Concreta + Observação Reflexiva + 



85 

 

Conceituação Abstrata (EC+OR+CA); Experiência Concreta + 

Conceituação Abstrata + Experimentação Ativa (EC+CA+EA); 

Observação Reflexiva + Conceituação Abstrata + Experimentação Ativa 

(OR+CA+EA); por fim, Observação Reflexiva + Experimentação Ativa 

(OR+EA). 

Destacou-se a presença de empate em um questionário com a 

primeira pontuação registrada e empate na contagem da segunda, de 

maneira uniforme. Bem como os demais destacados com mais de dois 

perfis pontuados.  

Segue-se para o gráfico 5, logo abaixo, onde será apontado os 

dados coletados na turma de Redes de Computadores.  

 
Gráfico 5 – Modelo Kolb - Dados Coletados – Redes de Computadores. 

 
Fonte: O autor. 

Na coleta de dados nos grupos de Redes de Computadores, pôde-

se destacar o perfil Assimilador, mas com pontuação nos demais perfis. 

Salientou-se a presença de pontuação registrada fora dos quatro perfis 
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estabelecidos pelo modelo. Onde se tem: Observação Reflexiva + 

Conceituação Abstrata + Experimentação Ativa (OR+CA+EA); 

Experiência Concreta + Conceituação Abstrata (EC+CA); Experiência 

Concreta + Observação Reflexiva + Experimentação Ativa 

(EC+OR+EA); Observação Reflexiva + Experimentação Ativa (OR+EA; 

Experiência Concreta + Observação Reflexiva + Conceituação Abstrata 

(EC+OR+CA).  

A seguir, aponta-se o gráfico 6, com os dados coletados no grupo 

de Licenciatura em Matemática.  

 

 
Gráfico 6 – Modelo Kolb - Dados Coletados – Licenciatura em Matemática. 

 
Fonte: O autor. 

Nos dados observados na Licenciatura em Matemática, 

apresentou-se um resultado semelhante aos demais, com pontuação em 

todos os perfis apresentados pelo modelo, porém, destacou-se a 
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pontuação principal nos itens Experiência Concreta+ Conceituação 

Abstrata (EC+CA).  

Registrou-se a presença dos itens Observação Reflexiva + 

Conceituação Abstrata + Experimentação Ativa (OR+CA+EA); 

Experiência Concreta + Conceituação Abstrata (EC+CA). 

Apontou-se, também, pontuação em todos os perfis.  Experiência 

Concreta+ Observação Reflexiva + Conceituação Abstrata + 

Experimentação Ativa (EC+OR+CA+EA). E, por fim, Observação 

Reflexiva + Experimentação Ativa (OR+EA). 

De uma forma geral, observando os questionários Kolb, e suas 

características, pôde-se apontar que esses perfis possuem habilidades e 

características específicas próprias, conforme o Modelo Kolb.  

Onde alguns se identificam na Conceituação Abstrata (CA), sendo 

sujeitos de acordo com Reis, Paton e Nogueira (2012), que se identificam 

no pensamento, constroem esquemas, modelos e teorias, são indivíduos 

sistemáticos e disciplinados.  

Os que se destacaram na Experimentação Ativa, segundo os 

mesmos autores, são sujeitos que apresentam ter iniciativa, 

influenciadores, impacientes, gostam de ver resultados.  

Já os que se definiram como Experiência Concreta, precisam 

vivenciar e se envolverem em situações reais. Valorizam realidades e 

decidem intuitivamente.   

Os que se definiram como Observação Reflexiva (OR), 

apresentam-se como observadores, gostam de refletir sobre o que está 

vendo. São pacientes, buscam o significado de ideias e situações. (REIS, 

PATON e NOGUEIRA, 2012). 

A junção dessas habilidades no modelo, une essas características. 

Apontando uma série de habilidades de acordo com cada perfil: 

Convergente (EA+CA); Divergente EC+OR); Assimilador (CA+OR); ou 

Acomodador (EC+EA).  

Nesse ínterim, percebeu-se de forma clara, que embora o Modelo 

Kolb, não apresente em sua literatura uma nomenclatura para junção dos 

perfis, o mesmo acontece. Estando intrinsecamente pontuado nos gráficos 

demonstrados. Onde observou-se a junção de mais de dois perfis 

conforme o modelo apresentado. Após, em alguns casos, a união de todos.  

Ainda, na coleta e análise de dados, percebeu-se que em muitos 

momentos nas respostas dos questionários, a pontuação apresentava-se de 

forma muito parecida, diferenciando-se por pontuações mínimas que 

nesse caso, devem ser consideradas.  

 

 

https://www.google.com.br/search?q=intrinsecamente&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwifr8DA4aTWAhUKHpAKHU12B9YQvwUIJCgA
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Figura 3 – Coleta de dados no Modelo Kolb. 

 
Fonte: O autor. 
 
Figura 4 – Coleta de dados no Modelo Kolb. 

 
Fonte: O autor. 
 
Figura 5 – Coleta de dados no Modelo Kolb. 

 
Fonte: O autor. 

 

Seguir-se-á com os dados coletados a partir do Modelo Vark, onde 

encontram-se os seguintes resultados nas turmas de Ciências Contábeis, 

conforme ilustra o gráfico 7 abaixo:  
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Gráfico 7 – Modelo Vark - Dados Coletados – Ciências Contábeis. 

 
Fonte: O autor. 

 

Ao observar o gráfico, percebe-se de forma clara, o destaque no 

item Multimodal, que agrega mais de um perfil de forma simultânea, ou 

seja: pontuar em todos os itens do questionário V-A-R-K.  Destaca-se 

uma minoria que se lançaram com perfil Auditivo - A e Cinestésico – K. 

Não foram tabulados nesse grupo a presença do item Leitura/Escrita – R.  

Para que o respondente pontue apenas um perfil, predominante, o mesmo, 

conforme a literatura Vark, precisa marcar pontuação zero em um item do 

questionário. Ou seja, não o agregar. Então, considera-se perfil de maior 

valor.  

Seguiu-se para Licenciatura em Pedagogia, onde destacou-se o 

perfil Multimodal como predominante. Ou seja, pontuação de todos os 

perfis na coleta de dados conforme apontado no gráfico 8 abaixo:  
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Gráfico 8 – Modelo Vark - Dados Coletados – Licenciatura em Pedagogia. 

 
Fonte: O autor. 

 

No grupo de Licenciatura em Pedagogia, também se obteve um 

resultado relevante diante do exposto como multimodais. Apontando um 

percentual mínimo com o Perfil Visual apenas.  

Seguindo para Letras em Espanhol, obteve-se cem por cento de 

Multimodais. Não havendo outro perfil em destaque. Todos os 

participantes pontuaram os quatro perfis do modelo. Em momento algum 

se destacaram com menor quantidade. Mas mesmo assim, pontuaram nos 

quatro, definindo-se como multimodais, conforme a literatura. Observa-

se conforme o gráfico 9 abaixo: 
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Gráfico 9 – Modelo Vark - Dados Coletados – Letras em Espanhol. 

 
Fonte: O autor. 

 

 

Nos dados coletados na Gestão em Turismo, também se destacou 

a predominância do perfil multimodal. Ou seja, pontuação em todos os 

itens. Conforme ilustrado no gráfico 10 abaixo: 
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Gráfico 10 – Modelo Vark - Dados Coletados – Gestão em Turismo. 

 
Fonte: O autor. 

 

Seguindo para a turma de Redes em Computadores, observou-se 

um percentual um pouco diferente, conforme apresenta o gráfico 11, 

abaixo:  
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Gráfico 11 – Modelo Vark - Dados Coletados -   Redes de Computadores 

 
Fonte: O autor. 

 

Observa-se a pontuação em Auditivo (Aural, A) e Cinestésico 

(Kinesthetic, K). Porém, o destaque apresenta-se para pontuação 

multimodal.  

Na Licenciatura em Matemática, assim como nas demais, 

prioritariamente foi pontuada termo multimodal. Com um percentual 

pequeno Cinestésico (Kinesthetic, K). Conforme apontado no gráfico 12, 

abaixo.  
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Gráfico 12 – Modelo Vark - Dados Coletados – Licenciatura em Matemática. 

 
Fonte: O autor. 

 

Diante dos dados coletados e de acordo com a teoria de Fleming 

(2016), “VARK aponta as preferências e modalidade que cada um de nós 

temos para receber e expressar a nossa aprendizagem”. Apresentando 

características próprias de cada um. Apresentando significado: Visual 

(V); Auditivo (Aural, A); Leitura/Escrita (Read, R); Cinestésico 

(Kinesthetic, K). Apresenta também os Multimodais (Multimodality, 

MM). (FLEMING E MILLS, 1992).  

Destacam-se nos dados coletados os multimodais, visto que 

representama pontuação dos quatro tipos: Visual (V); Auditivo (Aural, 

A); Leitura/Escrita (Read, R); Cinestésico (Kinesthetic, K). Ou seja, os 

que segundo o modelo, não apresentam um modo definitivo em destaque.  

Nesse ínterim, observou-se que a maioria se detacou como 

multimodoais. Apresentando várias combinações das quatro preferências 
acima listadas.  

Seguiu-se agora com os dados coletados a partir do Modelo RayId, 

última avaliação realizada. Destacando-se os perfis coletados por meio de 

análise iridológica.  
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Em um primeiro momento, existe a divisão dos perfis e subperfis, 

mas posteriormente na análise geral, os termos “agitador” e seus 

subperfis, serão contabilizados de uma forma conjunta, visto que o perfil 

agitador, no modelo RayId é a junção, agrupamento de demais perfis.  

Na primeira turma apresenta-se Ciências Contábeis, conforme o 

gráfico 13, abaixo destacado:  
 

Gráfico 13 – Modelo RayId - Dados Coletados – Ciências Contábeis. 

 

Fonte: O autor. 

 

Na coleta de dados a partir do modelo RayId, percebeu-se que nas 

Ciências Contábeis, não foram identificados todos os perfis listados no 

modelo. Destacaram-se os perfis: Agitador Flor, Corrente Joia (mistura 

dos dois perfis) e Agitador Joia. (Agitador, mistura dos perfis com 

predominância em joia).  

Seguiu-se para Licenciatura em Pedagogia. Conforme destaque no 

gráfico 14, abaixo:  
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Gráfico 14 – Modelo RayId - Dados Coletados – Licenciatura em Pedagogia. 

 
Fonte: O autor. 

 

Destaca-se, que na coleta, não foram encontrados todos os perfis 

apresentados pelo autor. Encontrou-se o Perfil Corrente Joia, também os 

perfis Agitador com predominância em Flor, Corrente Flor, Agitador com 

predominância em Joia. 
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Gráfico 15 – Modelo RayId - Dados Coletados – Letras em Espanhol. 

 
Fonte: O autor. 

 

No resultado dos alunos de Letras em Espanhol, observou-se 

empate significativo nos perfis: Agitador com predominância em Joia, 

Corrente Joia e Agitador com predominância em Flor. Presente também, 

um perfil Joia apenas.  

No momento da coleta de dados referente ao modelo RayId, 

percebeu-se que não foram encontrados todos os perfis destacados no 

modelo. Foram encontrados alguns apenas. Mas em concordância ao 

Modelo Vark que aponta uma porcentagem significativa dos alunos 

multimodais, (que agregam vários) tem-se no Modelo RayId, uma 

quantidade significativa do perfil Agitador, cuja literatura também é 

composta por vários perfis.  

A seguir, apresentam-se os dados coletados na Gestão em Turismo, 

conforme apresenta o gráfico 16, logo abaixo: 
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Gráfico 16 – Modelo RayId - Dados Coletados – Gestão em Turismo. 

 
Fonte: O autor. 

 

No grupo pesquisado em Gestão em Turismo, destacou-se 

significativamente o Perfil Agitador, com predominância no Perfil Flor. 

Apontou-se o registro também, dos perfis Agitador com predominância 

em Joia. Seguidos de Corrente Joia, e perfil Corrente. 

Seguiu-se para Redes de computadores, ilustrado no gráfico 17, 

abaixo: 
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Gráfico 17 – Modelo RayId - Dados Coletados – Redes de Computadores. 

 

Fonte: O autor. 

 

Corrente Joia e corrente. Esses dados apresentam, um registro 

significativo para o perfil agitador, onde agregam mais de um perfil. 

Corroborando dessa forma com os dados observados no modelo Vark, 

anteriormente descritos.  

Seguiu-se para Licenciatura em Matemática, último grupo a ser 

coletado os dados. Onde aponta-se os resultados no gráfico logo abaixo: 
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Gráfico 18 – Modelo RayId - Dados Coletados – Licenciatura em Matemática. 

 
Fonte: O autor. 

 

Registra-se que na coleta de dados na turma de Licenciatura em 

Matemática, não se pontuou, como nas demais turmas, todos os perfis 

apontados pelo modelo. Destacaram-se apenas três modelos, onde 

registrou de forma significativa o Perfil Agitador com predominância em 

Flor, Agitador com predominância em Joia e Corrente Joia.   

A seguir, apresenta-se o total geral coletado a partir dos Modelos 

em estudo.    Iniciou-se com o Modelo Kolb. Apontado nos gráficos19 e 

20 logo abaixo, onde serão demonstrados quantidades e porcentagens 

para melhor ilustrar os dados pontuados.  
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Gráfico 19 – Total Geral Quantidades. – Modelo Kolb. 

 
Fonte: O autor. 

 
Gráfico 20 – Total Geral Porcentagens– Modelo Kolb. 

 
Fonte: O autor. 
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Nos dados observados no modelo Kolb, percebe-se que apesar da 

pontuação apresentar diferença no perfil Assimilador (OR+CA), observa-

se pontuação significativa no perfil Convergente (CA+EA). Percebe-se 

que nos dois perfis que apontam predominância, compactuam com o 

termo Conceituação Abstrata, ou seja, a mesma está presente nos dois 

principais dados tabulados, bem como nos demais dados que não se 

enquadraram nos quatro perfis.  

Segue-se para os gráficos 21 e 22 logo abaixo, que apontará o 

Modelo Vark. 

 
Gráfico 21 – Total Geral Quantidades. – Modelo Vark. 

 
Fonte: O autor. 
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Gráfico 22 – Total Geral Porcentagens– Modelo Vark. 

 
Fonte: O autor. 

 

Nos dados observados, percebe-se de forma clara, também, 

predominância no perfil Multimodal.  

Segue-se para os gráficos 23 e 24, que apontarão o modelo RayId. 
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Gráfico 23 – Total Geral Quantidades. – Modelo RayId. 

 
Fonte: O autor. 
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Gráfico 24 – Total Geral Porcentagens– Modelo RayId. 

 
Fonte: O autor. 

 

Apontou-se uma listagem predominante do perfil Agitador no 

modelo RayId. Ou seja, alunos que agregam mais de um perfil 

simultaneamente.  

Destacados nos dados anteriores e ilustrados de forma individual 

no gráfico acima listado.  

A seguir, serão ilustrados nos gráficos 25 e 26, os dados 

predominantes coletados nos três modelos em estudo.  
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Gráfico 25 – Total Geral Quantidades entre os Modelos Kolb, Vark e RayId. 

 
Fonte: O autor. 
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Gráfico 26 – Total Geral Porcentagem entre os Modelos Kolb, Vark e RayId. 

 
Fonte: O autor. 

 

Dessa forma, ao observar o gráfico, percebe-se que o resultado 

dos dados Kolb, representam similaridade em relação aos demais 

modelos. Pois, embora a literatura não apresente um determinado nome 

para os que realizaram pontuação em mais de dois perfis, observa-se que 

existe uma junção dos mesmos, conforme já mencionado anteriormente.  

Dessa forma, destaca-se no modelo Kolb, o item Convergente, 

visto que o mesmo traz em seu contexto três componentes. Realizando 

uma junção com perfil Acomodador e Assimilador. Conforme ilustrado 

na figura 7 abaixo:  
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Figura 6 -  Demonstrativa da junção dos três perfis a partir do Modelo Kolb. 

 
Fonte: O autor. 

 

Dessa forma, para análise geral, aponta-se o perfil Convergente, 

acima demonstrado, mais os termos: EC+CA+EA; OR+CA+EA; 

EC+OR+CA+EA; EC+OR+CA. Pontuando a tabela abaixo:  

 
Tabela 12 -  Comparação de Modelos para alunos com pontuação em mais de 

dois perfis (Total calculado por modelo 121 alunos). 

MODELO  QUATIDADES/ALUNOS  PORCENTAGEM  

KOLB 43   (121) 35,5 

VARK 115 (121) 95% 

RAYID 74   (121) 61,15 

Fonte: O autor. 

            

Destaca-se no item Multimodal no Modelo Vark, apontando a 

junção dos perfis no momento da coleta. Bem como o Agitador no 

Modelo RayId, que agrega vários perfis. 

Dessa forma, no contexto geral, verifica-se que a similaridade está 

presente nos modelos coletados. Embora, a porcentagem nos modelos se 

distancie em um primeiro momento, observa-se que para cada Modelo de 

coleta de perfis possui especificidades e diferenciadas.  

Nesse interim, o modelo RayId, compartilha das similaridades na 

coleta de dados nos modelos com mais de dois perfis, assim como os 

demais apontados. Assinalando um direcionamento em comum. 

Encontra-se no meio dos dois modelos. Nem muito abaixo do esperado e 

nem muito acima. Apontando que o Modelo RayId se assemelha mais aos 

modelos Vark e Kolb, do que eles mesmos entre si. Apontando entre Kolb 

e RayId uma diferença de 25,6%, entre RayId e Vark 33,8%. E entre os 
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Modelos Vark e Kolb uma diferença de 59,5%. Conforme ilustrado no 

gráfico 27 logo abaixo:  

 
Gráfico 27 – Comparação de dados entre os Modelos Kolb, Vark e RayId. Base 

de cálculo para cada modelo 121 alunos. 

 
Fonte: O autor. 

 

Na literatura em geral segundo autores, Sardenberg (2000), 

Valentim, Werthein, (2002), Oliveira (2011), Siqueira (2013), etc.  

Observa-se que a sociedade atual, cada vez mais vem exigindo uma 

postura polivalente.  E a junção dos perfis, é a adaptação ao longo dos 

anos da humanidade, frente aos desafios da sociedade atual, que exige 

mais de um perfil para poder dar conta dos inúmeros desafios impostos 

pela evolução tecnológica e as exigências de uma sociedade cada vez 

mais acelerada e competitiva.  

 

4.1 TIC UTILIZADA PARA AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO 

DE LEITURA DA ÍRIS 

 

O software leitor de íris foi desenvolvido pelo laboratório de 

pesquisa LPA e LABTEL, juntamente com alunos do Mestrado em TIC, 

e alunos do Curso de Engenharia da Computação – UFSC, onde o 

software desenvolvido utilizou-se de técnicas de inteligência artificial 
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para poder avaliar a detecção dos padrões da íris.  As íris foram coletadas 

e separadas por um iridólogo que as subdividiu conforme o Modelo 

RayId, para que o software fosse treinado a partir dos dados pré-

estabelecidos. 

O software de classificação de íris possui dois fluxos de execução 

distintos, sendo: processo de treinamento do software através de uma base 

de dados previamente definida e de predição de novos casos. Ambos 

podem ser descritos basicamente por três etapas, sendo: pré-extração de 

característica, extração de características de textura através do método 

discret wavelet transform e treinamento e otimização ou classificação 

através de uma rede neural artificial multilayer perceptron. 

Dessa forma, o software foi treinado em um primeiro momento 

para realizar o processo de leitura por predominância. Ou seja, tem no 

Modelo RayId os Perfis Gema/Joia; Flor; Agitador e Corrente. Porém, 

também na literatura encontram-se também os subperfis, que são as 

misturas dos perfis, onde são destacados: Corrente Gema/Joia; Corrente 

Flor; Agitador Gema/Joia; Agitador Flor.  

No processamento de leitura realizado pelo software nesse 

primeiro momento, o mesmo não descreverá os subtipos dos perfis e nem 

suas porcentagens. Irá realizar a leitura por predominância de perfil, ou 

seja: quando receber um subperfil do tipo Corrente/Joia (corrente + joia), 

apontará para o perfil predominante. (Mais joia ou mais corrente). 

Buscando na base de dados o que melhor se assemelha ao perfil, e dando 

o resultado como Joia ou como Corrente.  

Esse processo de leitura, em um primeiro momento, embora seja 

por predominância, poderá auxiliar pedagogicamente em metodologias 

que irão priorizar o perfil predominante do sujeito. No caso do 

Corrente/Joia, traz consigo características dos dois perfis. Apontando a 

predominância para o perfil corrente, entender-se-á que se trata de um 

sujeito com aprendizagem físico cinestésico. Ou apontando para o Joia, 

compreender-se-á que se trata de um perfil com características 

predominantes visuais de aprendizagem. E assim, sucessivamente 

conforme apresentado na tabela 8.  

Segue-se com alguns exemplos de como o programador utilizou as 

imagens como fonte de dados para leitura e treinamento do software a 

partir do Modelo RayId.  

Será iniciado a demonstração a partir do Perfil Corrente. Segundo 

o modelo em questão, observa-se as fibras do Perfil Corrente. Onde o 

software foi treinado de modo semelhante ao Modelo RayId apontado 

pelo autor. Conforme demonstrado na tabela 10, anteriormente exposta e 

demonstrada a seguir: 
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Figura 7 – Padrão Corrente estabelecido a partir do Modelo RayId. 

 
Fonte: O autor/Encarte – Battello (2009). 

 

O perfil Corrente, são variações, que aparecem como raias na íris, 

(JOHNSON, 1992). Conforme ilustrado nas figuras 8 acima e 9 logo 

abaixo:  

 
Figura 8 – Perfil Corrente para leitura e treinamento do Software leitor de Íris. 

 
Fonte: Software leitor de Íris. 
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Segue-se para o Perfil Flor. 

 
Figura 9 – Padrão Flor estabelecido a partir do Modelo RayId. 

 
Fonte: O autor/Encarte – Battello(2009). 

 

Nesse perfil, percebe-se as pétalas na íris, como se fossem flores. 

São aberturas curvas ou arredondadas (JOHNSON, 1992).  Conforme 

ilustrado nas figuras 10 acima e 11 logo abaixo:  
 

Figura 10 – Perfil Flor para leitura e treinamento do Software leitor de Íris. 

 
Fonte: Software leitor de Íris. 
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Dessa forma, seguiu-se para o Perfil Gema/Joia. Onde encontrou-

se pontos, ou manchas expostas na íris. Conforme ilustrado abaixo: 
 

Figura 11 – Padrão Gema/Joia estabelecido a partir do Modelo RayId. 

 
Fonte: O autor/Encarte – Battello (2009). 

 

As joias são concentrações que aparecem como pontos, manchas 

na íris variam do ouro claro ao negro (JOHNSON, 1992). Observou-se 

nas imagens 09 e 10 a seguir:  
 

Figura 12 – Perfil Gema/Joia para leitura e treinamento do Software leitor de íris 

 
Fonte: Software leitor de Íris. 
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Observando o Perfil Agitador, o mesmo, compacta, faz uma junção 

dos demais perfis. Ou seja, agrega na íris a mistura dos perfis. 
 

Figura 13 – Perfil Padrão Agitador estabelecido a partir do método RayId. 

 
Fonte: O autor/Encarte – Battello (2009). 

 

Figura 14 – Perfil Agitador para leitura e treinamento do Software leitor de Íris. 

 
Fonte: Software leitor de Íris. 
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Apontaram-se nas imagens os quatro perfis, padrões a partir do 

Modelo RayId. Para fim de informações e apontamento a respeito de 

como o software identifica as íris coletadas. 

Dessa forma, após o desenvolvimento do mesmo e fase de análises, 

foram testadas as 121 (cento e vinte e uma) íris coletadas dos alunos 

voluntários de graduação. Onde o iridólogo apontou o perfil e subperfil. 

Registrados no gráfico 23 e 24 acima listados.  

Nesse ínterim, a partir da base de dados fornecidas e treinamento, 

o software fez suas análises para detectar as íris por semelhança, ou seja, 

apontar o perfil predominante.  

Foram analisadas 121 (cento e vinte e uma) imagens, coletadas nos 

seis cursos apresentados acima na tabela 13.  Como resultado, da leitura, 

obteve-se 90% (por cento) de acerto do software na definição das íris por 

predominância.  

Destaca-se os 10% (dez por cento) não lidos ao fato de falta de 

padrão no processo de aquisição das imagens, base de dados 

desbalanceada e ruído nas imagens.  

Dessa forma, fica-se satisfeito com os resultados obtidos, pois, 

aponta-se em uma fase inicial de construção, adaptação e treinamento do 

software partindo com um inicial de 90% (por cento) de acerto.  

Esse processo, automatiza e agiliza a leitura dos Estilos de 

Aprendizagem e oportuniza uma nova maneira de detecção. Não 

dependendo unicamente de um iridólogo.   

A leitura do software, mesmo que por predominância, 

pedagogicamente proporciona um novo olhar para se trabalhar com os 

perfis predominantes.   

Essas informações ofertadas pelo software leitor de íris, auxiliarão 

no processo de detecção dos Estilos de Aprendizagem tornando esse 

processo mais rápido, auxiliando dessa forma a leitura por iridólogos e 

oportunizando a mesma na ausência desses profissionais.  Favorecendo o 

autoconhecimento por parte dos discentes, possibilitando autonomia no 

momento de estudar e auxiliando os docentes na identificação dos Estilos 

de Aprendizagem dos alunos, oportunizando melhora na comunicação, na 

gestão de processos metodológicos, tornando-os mais eficientes e mais 

condizentes com a realidade vivenciada.   

Posteriormente, tem-se a motivação de serem desenvolvidas 

aperfeiçoamentos de uma interface visual, e aprimoramento da leitura das 

íris, identificando os subperfis e suas porcentagens. Dando continuidade 

e melhoramentos o software leitor de íris.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados observados a partir da revisão bibliográfica e análise 

dos dados coletados, conforme destacados no capítulo anterior, 

possibilitaram a compreensão que o Modelo RayId, apresenta 

similaridade aos demais modelos apresentados: Vark e Kolb. Que o 

mesmo pode ser reconhecido na comunidade acadêmica como fonte de 

detecção dos Estilos de Aprendizagem a partir da coleta de dados por 

meio de uma fotografia da íris dos olhos.  

As TIC, nesse contexto, possibilitaram o desenvolvimento 

software leitor de íris, agilizando e auxiliando na detecção dos Estilos de 

Aprendizagem. Dessa forma, o mesmo destaca-se como fonte facilitadora 

nesse processo. Ainda necessita de maiores aperfeiçoamentos, pois se 

encontra em fase de desenvolvimento e melhorias. Necessitando de uma 

interface visual, e acréscimo dos subperfis com determinação das 

porcentagens.  

A qualidade no momento de coleta de dados, também, aponta-se 

como um fator significativo, pois, como percebeu-se na leitura das 

imagens (destacados anteriormente), o software apontou uma leitura de 

90% (noventa por cento), das íris, não atingindo um número maior por 

possuir uma base de dados que precisa melhoramentos e falta de 

qualidade e padronização na coleta das imagens.  

Essas informações e aperfeiçoamentos, dariam ao software leitor 

de Íris, condições plenas de agilização de processo de coletas e análise de 

dados. Oportunizando condições diferenciadas de detecção dos Estilos de 

Aprendizagem em relação a outras metodologias que necessitam de 

padrões cognitivos específicos para realização da leitura, análise e 

interpretação dos resultados. Exemplo: um sujeito não alfabetizado, teria 

condições tranquilas de realizar o teste, com apontamento do Estilo de 

Aprendizagem. Diferente de alguns modelos que necessitariam que 

outros fizessem a leitura, com comprometimento no resultado, caso o 

respondente não interpretasse corretamente as sentenças.  

Também, existem facilidades com crianças não alfabetizadas, 

crianças que possuem deficiências com comprometimentos cognitivos, 

dificuldade de aprendizagem, onde o software conseguiria apontar os 

dados de forma tranquila a partir da coleta da figura.  

Nesse contexto, trazendo o modelo RayId para comunidade 

acadêmica como fonte de detecção dos Estilos de Aprendizagem, pôde-

se perceber que existem muitas vantagens na utilização do mesmo. Pois, 

é possível analisar o Estilo de Aprendizagem a partir do momento que 

seja possível coletar a figura da íris. Não exigindo como os demais 
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modelos um nível cognitivo estabelecido com interpretação e 

autoconhecimento considerável.  

As informações podem ser coletadas desde a infância. Dessa 

forma, torna-se possível detectar o Estilo de Aprendizagem e conduzir o 

processo de ensino fomentando liberdade diante da condução dos 

procedimentos metodológicos, tornando-os mais atraentes, dinâmicas, 

individualizadas e significativos.  

Isso possibilitará um avanço no setor educacional e no processo de 

ensino, pois, irá permitir autoconhecimento e autonomia aos discentes, 

onde poderão gerir e melhorar sua maneira de estudar. Organizando 

formas mais adequadas ao seu Estilo de Aprendizagem:  auditivos, visuais 

ou físico cinestésicos.  

Enquanto docentes, viabiliza um novo olhar no momento de 

organizar metodologias de ensino, agregando as diferentes habilidades 

encontradas sala de aula. Compreendendo que para cada realidade, deve 

escolher métodos e ferramentas mais apropriadas para cada processo, 

minimizando falhas e garantindo qualidade, eficácia, sucesso e autonomia 

no processo de construção do conhecimento.  

A união nesse processo com as TIC, vem oportunizar um caminho 

metodológico significativo.  Pois, quando adaptadas para fins 

educacionais, podem agregar diferentes Estilos de Aprendizagem em um 

mesmo momento.  

Podendo melhorar a gestão educacional, utilizando a tecnologia 

como promotora de habilidades e capacidades, onde a mistura de perfis 

existentes em sala de aula, poderá oportunizar uma compreensão das 

diferentes habilidades e competências e promover inclusão. Minimizando 

assim, os desafios oriundos da exclusão digital e favorecendo estratégias 

para diminuir tais situações.  

Esse caminho, gera uma nova possibilidade para minimizar a 

evasão, as desigualdades, desenvolver habilidades e dar passos um pouco 

mais acelerados em relação a inserção tecnológica nos bancos escolares.  

De um modo geral, inúmeros trabalhos foram pesquisados com 

descritores entre 1990 e 2016. A partir de várias bases de dados onde 

destaca-se: ProQuest, por se tratar de uma fonte com ampla visão de 

publicações de teses e dissertações.   Eric, por se tratar de uma plataforma 

digital direcionada a educação.  E o Google Acadêmico, por constar 

artigos periódicos de cunho científico. 

Buscaram-se estudos e aplicação desses modelos em artigos, teses, 

dissertações e livros. O qual nos modelos Vark e Kolb, foram encontradas 

muitas referências e aplicações, conforme expostos no Referencial 

Teórico. Porém, no modelo RayId, não foram encontrados nesse período 
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registros de estudos na área educacional. Apenas na área de saúde o qual 

não se identificava com o foco do estudo.  

Dessa forma, a referida pesquisa, apontou-se como um grande 

desafio, pois a iridologia e modelo RayId, ainda estão em processo de 

pesquisa e de conhecimento. E realizar uma junção pedagógica, 

iridológica e computacional, expressa um grande empenho. Bem como, a 

aplicação e construção do software leitor de íris. Pois, durante as 

pesquisas não foram direcionados recursos financeiros para tal. Portanto, 

todo o trabalho foi realizado de forma voluntária, sem meios para que 

mais pesquisadores pudessem trabalhar no desenvolvimento do software. 

E isso também, tornou-se um fator dificultoso.  

Em síntese, aponta-se que esse estudo, encontra-se apenas no 

início. Nos simpósios e encontros científicos (listados nos trabalhos 

publicados item 07, abaixo) em que foram apresentados estudos a partir 

desse modelo, em geral, os participantes demonstram-se bastante curiosos 

e interessados, carecendo assim, ampliação e continuidade de estudos.  

Dessa forma, o Modelo RayId, expande-se, para que se possa 

amadurecer pesquisas posteriores com aplicação do mesmo em diferentes 

níveis educacionais. Onde se possa impulsionar o processo de gestão do 

conhecimento nos bancos escolares, melhorando a qualidade na 

comunicação, fomentando inovação no processo de ensino, tornando-o 

mais adequado, individualizado, eficiente e libertador, oportunizando o 

desenvolvimento de metodologias e técnicas de ensino que possam ser 

mais motivantes e significativas, gerando desta forma, melhores 

resultados em sala de aula. Enquanto discente, possibilita 

autoconhecimento para direcionar e gerir a melhor forma de aprender. 

Enquanto docente, será possível desenvolver e utilizar metodologias e 

técnicas de ensino que possam ser mais motivantes e significativas, 

gerando desta forma, melhores resultados no processo educacional. Pois, 

com esse olhar, poder-se-á desenvolver e utilizar metodologias e técnicas 

de ensino que possam ser mais adequadas, individualizadas e eficientes, 

utilizando metodologias e ferramentas mais apropriadas para cada 

processo, minimizando falhas e oferecendo melhor qualidade, eficácia e 

sucesso na construção do conhecimento. 
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5.1 RECOMENDAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Diante do trabalho desenvolvido recomenda-se: 

 

 Realizar pesquisas com os modelos RayId no setor 

industrial para avaliação de contratação (Recursos 

Humanos), visto que o mesmo aponta perfis de acordo 

com as habilidades dos sujeitos, com vista na vaga em 

questão.  

 Aplicar o modelo RayId no setor empresarial, visando um 

processo de gestão democrático com visão ampliada nos 

seus colaboradores ajustando-os e auxiliando no interior 

da empresa conforme suas habilidades e perfis.  

 Aplicação do modelo Rayid no campo educacional, com 

coleta de dados iniciais dos estudantes, seguidas de 

orientações aos professores a respeito do perfil de 

aprendizagem de cada criança. Apontando caminhos de 

trabalho com cada perfil.  

 Melhoramento e aperfeiçoamento do software leitor de 

íris, criar uma interface visual, e melhorá-lo para que 

possa apresentar as porcentagens dos perfis no momento 

da detecção; 

 Utilização desse modelo nos atendimentos nas Classes de 

apoio AEE (Atendimento Educacional Especializado), 

salas de recursos pedagógicos, atendimentos 

psicopedagógicos para identificação do perfil de 

aprendizagem do aluno, observando suas necessidades. 

Auxiliaria no processo de ensino aprendizagem e maiores 

orientações aos pais, professores e ao próprio aluno 

visando priorizar suas habilidades e criando técnicas de 

estudos com base na predominância de perfil.   

 Aplicação do modelo Rayid no campo da psicologia 

juntamente com o software para auxiliar no campo 

comportamental. 

 Ajustar o modelo RayId à estudos na área veterinária.  
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APÊNDICE A – Questionário Kolb 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

CAMPUS ARARANGUÁ – ARA 

QUESTIONÁRIO 

 

MODELO KOLB 

Nome: 

Curso:  

 

Em cada uma das linhas (de 1 à 9) eleja de 1 à 4, qual a ação que 

você mais utiliza para aprender, colocando 4 para a ação que mais se 

adequa ao seu perfil de estudos e 1 para a que menos se adequa. Não existe 

resposta certa ou errada, estas são respostas pessoais que indicam quais 

aspectos você mais valoriza ao aprender. 

 

1 Escolho 

  

Experimento Envolvo-me Sou Prático 

2 Sou 

Receptivo 

Esforço-me 

por ser 

Coerente 

Analiso Sou Imparcial 

3 Sinto 

 

Observo Penso Ajo 

4 Aceito a 

Situação 

Corro Riscos Avalio a 

situação 

Presto atenção 

5 Utilizo a 

minha 

Intuição 

Obtenho 

Resultados 

Utilizo a 

Lógica 

Questiono 
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EC 

2,3,4,5,7,8 

 OR 

1,3,6,7,8,9 

 CA 

2,3,4,5,8,9 

 EA 

1,3,6,7,8,9 

 

Fonte: TEIAPORTUGUESA. Estilo Individual de Aprendizagem. Traduzido 

por Luís Aguilar. Disponível em: 

<http://www.teiaportuguesa.com/fichaestiloaprendizagem.htm>. Acesso em: 25 

jan. 2017. 

 

 

6 Prefiro a 

Abstracção 

Prefiro a 

Observação 

Prefiro as 

Coisas 

Concretas 

Prefiro a Acção 

7 Vivo o 

Presente 

Reflicto Projecto-me no 

Futuro 

Sou Pragmático 

8 Apoio-me  

na minha 

Experiência 

Observo Conceptualizo Experimento 

9 Concentro- 

-me 

Sou 

Reservado 

Racionalizo Responsabilizo- 

- me 
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APÊNDICE B – Questionário Vark 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

CAMPUS ARARANGUÁ – ARA 

QUESTIONÁRIO 

 

MODELO VARK  

Como Eu Aprendo Melhor? 

Nome: 

Curso:  

 

Escolha a resposta que melhor explique as suas preferências e 

circule a letra correspondente. Caso necessário, circule mais de uma 

resposta se apenas uma não for suficiente. Deixe em branco as questões 

que não se apliquem a você. 

01 Você quer aprender usar um novo programa, habilidade ou 

jogo no computador. Você iria:  

a. Seguir os diagramas do livro que veio com ele. 

b. Ler as instruções que vieram com o programa. 

c. Usaria os controles ou teclado. 

d. Conversar com pessoas que conhecem o programa. 
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02 Você está ajudando alguém que quer ir até ao aeroporto, o 

centro da cidade ou estação ferroviária. Você: 

a. Iria com ela. 

b. Desenharia ou daria um mapa a ela. 

c. Explicar-lhe-ia as como chegar lá. 

d. Escreveria como chegar lá (sem mapa). 

03 Lembre-se do momento que você aprendeu como fazer algo 

novo. Evite escolher algo que requeira habilidade física, p.ex. 

andar de bicicleta. Como você aprendeu melhor? 

a. Observando uma demonstração. 

b. Escutando as explicações de um amigo e fazendo perguntas. 

c. Diagramas e gráficos – dicas visuais. 

d. Através de instruções escritas - p.ex. um manual ou um livro 

texto. 

04 Você irá escolher comida num restaurante ou bar. Você iria: 

a. Escolher baseado nas informações do menu. 

b. Escolher algo que você já tenha experimentado antes. 
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c. Pedir sugestões ao garçom ou perguntar a amigos por 

recomendações. 

d. Observar o que os outros estão comendo ou olhar fotos dos 

pratos. 

05 Você está prestes a comprar uma câmara digital ou telefone 

celular. Além do preço, o que mais influenciaria a sua 

decisão? 

a. As explicações do vendedor sobre as características do 

aparelho. 

b. Experimentá-lo ou testá-lo. 

c. Se ele tem a aparência boa e parece ser de qualidade. 

d. A leitura de detalhes sobre o aparelho. 

06 Você está planejando as férias de um grupo. Você quer 

algumas informações deles sobre este planejamento. Você 

iria: 

a. Dar-lhes uma cópia impressa do itinerário. 

b. Usar um mapa ou a Internet para mostrar-lhes os locais. 

c. Descrever alguns dos lugares principais. 
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d. Telefonar-lhes, mandar-lhes uma mensagem de texto ou um 

e-mail. 

07 Você prefere um professor ou apresentador que usa: 

a. Demonstrações, modelos ou sessões práticas. 

b. Fotocópias, livros ou materiais de leitura. 

c. Diagramas, tabelas e gráficos. 

d. Perguntas e respostas, debates, discussões em grupo ou 

palestristas convidados. 

08 Um grupo de turistas quer aprender algo sobre parques ou 

reservas de vida selvagem na sua região. Você: 

a. falar-lhe-ia sobre o tema, ou arranjaria alguém que lhes 

falasse sobre isto. 

b. Levaria para um passeio em parques ou reservas de vida 

selvagem. 

c. Você dar-lhes-ia um livro ou panfletos sobre o assunto. 

d. Mostraria figuras na Internet, fotografias ou livros de fotos. 
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09 Eu gosto de "sites" que têm: 

a. Canais de áudio onde eu possa ouvir música, programas de 

rádio ou entrevistas. 

b. Uma aparência interessante e características visuais. 

c. Coisas que eu possa clicar, mudar ou tentar. 

d. Descrições por escrito, listas e explicações. 

10 Além do preço, o que mais lhe influenciaria na sua decisão de 

comprar um livro de não-ficção? 

a. Ele possuir estórias da vida real, experiências e exemplos. 

b. Ter lido rapidamente algumas partes dele. 

c. Ele possuir um visual atraente. 

d. Um amigo ter falado sobre ele e o recomendado. 

11 Você irá cozinhar algo especial para a sua família. Você iria: 

a. Pedir sugestões a um amigo. 

b. Cozinhar algo que você já conhece e sem precisar de 

instruções. 
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c. Folhar um livro de receitas para tirar ideias baseadas nas 

fotos das mesmas. 

d. Usar um livro de receitas onde você sabe que tem uma boa 

receita. 

12 Você tem um problema no joelho. Você preferiria que o 

doutor: 

a. Mostrasse-lhe num diagrama do que está errado. 

b. Que usasse um modelo plástico de joelho para lhe mostrar o 

que está errado. 

c. Indicasse-lhe um "site" ou algo para ler a respeito. 

d. Contasse-lhe o que está errado. 

13 Você está usando um livro, um CD ou um "site" para 

aprender tirar fotos com sua nova câmera digital. Você 

gostaria que ele tivesse: 

a. Instruções claras e listas com pontos detalhando o que fazer. 

b. A oportunidade de perguntar e falar sobre a câmera e suas 

características. 

c. Diagramas mostrando a câmera e o que cada parte faz. 



143 

 

d. Muitos exemplos de fotos boas e ruins para saber melhorá-

las. 

14 Você deve fazer um discurso importante numa conferência 

ou numa ocasião especial. Você iria: 

a. Escrever todos os detalhes de seu discurso e o decoraria 

após lê-lo diversas vezes. 

b. Reunir muitos exemplos e estórias para fazer seu discurso 

ficar real e prático. 

c. Escrever algumas palavras chaves e praticar seu discurso 

várias vezes. 

d. Fazer diagramas ou utilizar gráficos para ajudá-lo a 

explicar as coisas. 

15 Você terminou uma competição ou um teste e gostaria de 

algumas informações sobre o seu desempenho. Você iria: 

a. Usar uma descrição por escrito de seus resultados. 

b. Usar gráficos mostrando o que você alcançou. 

c. Basear-se em exemplos do que você fez. 

d. Basear-se nas informações que alguém lhe falasse. 

16 Um site tem um vídeo mostrando como fazer um gráfico 

especial. Há uma pessoa que fala, algumas listas e palavras 
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que descrevem o que fazer e alguns diagramas. Você poderia 

aprender mais a partir de: 

a. Observando as ações. 

b. Ver os diagramas. 

c. Escuta. 

d. Ler as palavras. 

Fonte:VARK-LEARN. Questionário | VARK. Tradução de Rory Cordeiro e 

Silva. Disponível em: < http://vark-learn.com/questionario/?p=results>. Acesso 

em: 23 nov. 2017. 
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APÊNDICE C – coletar dados respondidos 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

CAMPUS ARARANGUÁ – ARA 

QUESTIONÁRIO 

 

MODELO VARK  

 

Como Eu Aprendo Melhor? 

Nome: 

Curso:  

 

Use a seguinte Tabela de Pontuação para determinar a categoria VARK 

de cada uma das suas respostas. Desenhe um círculo à volta das letras 

correspondentes às respostas que deu.  

 

Ex.: Se respondeu b) e c) à questão 3, desenhe um círculo à volta das 

letras R e V na linha da Questão 3: 
 

  
 

Questão  Categoria a Categoria b Categoria c Categoria d 

01 V R K A 

02      K V A R 

03 K A V R 

04 R K A V 

05 A K V R 
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06 R V K A 

07 K R V A 

08 A K R V 

09 A V K R 

10 K R V A 

11 A K V R 

12 V K R A 

13 R A V K 

14 K A V R 

15 R V K A 

16 K V A R 

 

Para calcular a pontuação, some o total de cada letra VARK à volta da 

qual desenhou um círculo para determinar a sua pontuação em cada 

categoria VARK 

 

 

Cálculo: 

 

 

 

 

 
Fonte:VARK-LEARN. Questionário | VARK. Tradução de Rory Cordeiro e 

Silva. Disponível em: < http://vark-learn.com/questionario/?p=results>. Acesso 

em: 23 nov. 2017. 

 

 

 

 

 

 

  

V  

A  

R  

K  
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APÊNDICE D – Questionário Rayid 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

CAMPUS ARARANGUÁ – ARA 

QUESTIONÁRIO 

 

MODELO RAYID 

Nome: 

Curso:  

 
PERFIL PREDOMINÂNCIA  

JOIA (VISUAL)  

FLOR (AUDITIVO)  

CORRENTE (FÍSICO SINESTÉSICO)  
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AGITADOR 

(VISUAL/AUDITIVO/SINESTÉSICO) 

 

PERFIL SUBTIPOS   

CORRENTE GEMA/JOIA  

 

  

CORRENTE FLOR  

AGITADOR GEMA/JOIA  

AGITADOR FLOR  

 

 

 

 

Fonte: O autor. 
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ANEXO A – Questionário Kolb – Ciências Contábeis 

 

 
 

 

 

 

Anexo A 

ANE 
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ANEXO B – Questionário Vark - Ciências Contábeis  

 

 

Anexo B 

ANE 
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ANEXO C – Questionário para tabular dados - Ciências Contábeis. 

 

 
 

 

 

 

Anexo C 

ANE 
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ANEXO D – Questionário RayId – Ciências Contábeis. 

 

 
 

  

Anexo D 

ANE 
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ANEXO E – Questionário Kolb – Pedagogia 

 

 
 

  

Anexo E 

ANE 
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ANEXO F – Questionário Vark – Pedagogia. 

 

 
 

Anexo F 

ANE 
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ANEXO G – Questionário para tabular dados Pedagogia 

 

 
 

  

Anexo G 

ANE 
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ANEXO H – questionário RayId – Pedagogia 

 

 
  

Anexo H 

ANE 
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ANEXO I – Questionário Kolb – Letras em Espanhol. 

 

 
 

  

Anexo I 

ANE 
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ANEXO J – Questionário Vark – Letras em Espanhol 

 

 

Anexo J 

ANE 
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ANEXO K – Questionário para tabular dados Letras em Espanhol. 

 

 

 

  

Anexo K 

ANE 
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ANEXO L – Questionário Rayid – Letras em Espanhol 

 

 
  

Anexo L 

ANE 
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ANEXO M – QUESTIONÁRIO Kolb – Gestão em Turismo. 

 

 
 

 

 

 

Anexo M 

ANE 
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ANEXO N – Questionário Vark – Gestão em Turismo 
 

 

Anexo N 

ANE 
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ANEXO O – Questionário para tabular dados Gestão em Turismo. 

 

 
 

 

 

 

Anexo O 
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ANEXO P – Questionário RayId – Gestão em Turismo. 

 

 
 

 

  

Anexo P 

ANE 
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ANEXO Q – Questionário Kolb – Redes 

 

 
 

 

  

Anexo Q 

ANE 
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ANEXO R – Questionário Vark - Redes 
 

  

Anexo R 

ANE 
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ANEXO S – Questionário para tabular dados - Redes 

 

 
 

  

Anexo S 
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ANEXO T – Questionário Kolb – Matemática 

 

  

Anexo T 

ANE 
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ANEXO U – Questionário Vark – Matemática 
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ANEXO V – Questionário para tabular dados Matemática 

 

 
  

Anexo V 
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ANEXO W – Questionário RayId – Matemática 

 

 
 

 

 

Anexo W 


