
XIV Salão Iniciação Científica da PUCRS 
 

 

Problematizando os Estilos de Aprendizagem no Contexto Universitário 

 

Josiane Antoni (Bolsista); Sílvia Maria de Oliveira Pavão (Orientadora) 

 

Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Educação, Av. Roraima, 1000, 

Camobi, CEP 97105-900, Santa Maria-RS 

 

Resumo 

 

O projeto "Processos de Aprendizagem" tem por objetivo discutir os processos de 

aprendizagem humana no âmbito da universidade. A metodologia do projeto acontece a 

partir de encontros mensais com temas específicos na área da Educação que visam à 

aprendizagem, sendo, esta, entendida como um processo de construção do 

conhecimento e desenvolvimento. Considerando esta compreensão de aprendizagem e o 

objetivo do projeto em questão, apresenta-se nessa pesquisa o minicurso "Estilos de 

Aprendizagem", que foi trabalhado por uma doutora em educação/ psciopedagoga e 

pelos bolsistas do projeto a partir de três momentos: apresentação teórica, 

problematização em grupos, sistematização. Esse minicurso contou com 18 

participantes e teve por objetivo apresentar os estilos de aprendizagem, possibilitando a 

identificação do estilo de cada integrante. O evento foi organizado a partir do 

entendimento dos seguintes estilos: Ativo (gosto por novas experiências, agilidade, 

movimento), Reflexivo (observação, prudência, análise), Teórico (racionalidade, 

objetividade, lógica, síntese), Pragmático (aplicação prática das ideias, diretividade). 

Através das atividades desenvolvidas, foi possível identificar, no coletivo dos 

participantes, que 9 se enquadraram no estilo reflexivo, 7 no estilo ativo,  2 no estilo 

pragmático, destacando que nenhum dos participantes considera o seu estilo de 

aprendizagem como teórico. Após o desenvolvimento da proposta, os acadêmicos 

avaliaram o minicurso a partir de um questionário, pontuando que as expectativas em 

relação ao evento foram plenamente atendidas. Quanto ao tema apresentado, destacaram 

que este tipo de atividade é muito relevante para sua formação acadêmica e que 

possibilita a aplicação prática dos conteúdos abordados. Diante do exposto, concluiu-se 

que o minicurso  atingiu os objetivos propostos, auxiliando os participantes no sentido 

de ressignificar o seu fazer cotidiano no meio acadêmico, proporcionando, ainda, 

aprendizagens e interatividade. Essa perspectiva de aproximação e diálogo sobre os 

estilos de aprendizagem trouxe, para os participantes, um aprimoramento de conceitos e 

potencialização da aprendizagem.  
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