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RESUMO 

Este projeto de pesquisa discute acerca das dificuldades de aprendizagem da 

programação/codificação no curso de Licenciatura em Computação da Universidade de 

Pernambuco, campus Garanhuns. Os estilos de aprendizagem têm um papel significativo na 

escolha da metodologia utilizada pelos docentes em sala de aula. Logo, sabendo que cada 

discente tem sua preferência/dimensão na forma de receber e processar a informação para a 

construção do conhecimento na área de programação/codificação, o objetivo desta pesquisa 

foi identificar os estilos de aprendizagens dos discentes e docentes do curso de Licenciatura 

em Computação da Universidade de Pernambuco - UPE, campus Garanhuns – PE e propor 

melhorias para as disciplinas relacionadas. Conhecendo os estilos de aprendizagem é possível 

utilizar-se de métodos que maximizem o desempenho para a aprendizagem do discente. Para a 

identificação dos estilos de aprendizagem foi utilizado o Índice de Estilos de Aprendizagem 

de Felder-Soloman (ILS), através de aplicação de questionário. Igualmente, buscamos 

identificar os estilos de ensino dos professores de programação, bem como os estilos 

necessários por estes componentes curriculares, a fim de apresentar uma relação da tríade 

Docente x Discente x Componente Curricular. 

Palavras-Chaves: Programação/Codificação, Estilos de aprendizagem, Aprendizagem, 

Licenciatura em Computação.  



 

 

ABSTRACT 

This project discusses the learning difficulties regarding the Coding disciplines at the course 

of Computing Education of the University of Pernambuco, Garanhuns. Learning styles play a 

significant role in the choice of methodology used by professors in the classroom. Therefore, 

knowing that each student has their preference / dimension in the form of receiving and 

processing information for the construction of knowledge in the coding discipline, the goal of 

this research was to identify the learning styles of the undergraduate of the University of 

Pernambuco - UPE, and propose improvements for related disciplines. By knowing the 

learning styles it is possible to use methods that maximize the performance for the student's 

learning. For the identification of learning styles, the Felder-Soloman Learning Styles Index 

(ILS) was used through questionnaires. Likewise, we seek to identify the teaching styles of 

the teachers of programming, as well as the styles required by these curricular components, in 

order to present a relation of the triad Teacher  x Student x Discipline. 

Keywords: Programming / Coding, Learning styles, Learning, Computing Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Curso de Licenciatura em Computação (LC) foi implementado durante as políticas 

nacionais de tecnologia educacional, entre as décadas de 80 e 90, no momento em que se 

discutia a Informática Educacional no país. Buscava-se, portanto, acompanhar as discussões 

internacionais e nacionais sobre uma Ciência, que embora milenar, ainda vivenciava 

resistências no Brasil, em sua implantação na educação superior e básica, decorrente da 

tradição curricular dos cursos em educação. 

No entanto, na relação economia, sociedade e educação buscava-se atender a uma 

demanda de equipar as escolas, no paradigma economicista (BALL, 2002), sem priorizar a 

formação e a qualificação docente. Época em que, aquele que soubesse informática, mais que 

seus colegas, habilitava-se como professor desta área. 

Face à política internacional e os redutos intelectuais nacionais, como a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul e de Pernambuco, bem como a Universidade de Campinas, 

discutia-se a inserção do pensamento computacional e lógica de programação na educação 

básica, possibilitando habilidades e competências necessárias para uma sociedade cada vez 

mais interdisciplinar, com o uso da Computação na educação escolar.  

Neste sentido, a última Diretriz Curricular Nacional (DCN) de Computação (2012, p. 

4) destaca como objetivo principal da Licenciatura em Computação:  

[...] preparar professores para formar cidadãos com competências e habilidades 

necessárias para conviver e, prosperar em um mundo cada vez mais tecnológico e 

global e que contribuam para promover o desenvolvimento econômico e social de 

nosso País. A introdução do pensamento computacional e algorítmico na educação 

básica fornece os recursos cognitivos necessários para a resolução de problemas, 

transversal a todas as áreas do conhecimento. As ferramentas de educação assistida 

por computador e os sistemas de educação à distância tornam a interação ensino-

aprendizagem prazerosa, autônoma e efetiva, pois introduzem princípios e conceitos 

pedagógicos na interação humano-computador. Essas ferramentas são desenvolvidas 

com a12 participação de Licenciados em Computação. Genericamente, todo sistema 

computacional com funcionalidade pedagógica ou que necessita de assistência para 

seu uso, requer a participação dos Licenciados em Computação. 

          

Portanto, o licenciado desta área trabalha com o pensamento computacional e com a 

lógica de programação, além do mundo e cultura digital, relacionada à educação, em suas 

diversas modalidades, fornecendo habilidades transversais para serem usadas no cotidiano das 

pessoas para a resolução dos mais variados problemas. De modo genérico, o licenciado em 

Computação atua em eixos relacionados à Computação e às tecnologias digitais, tanto na 

educação quanto em ambientes corporativos, desenvolvendo projetos de softwares educativos, 

sistemas educacionais, entre outros, voltados para a formação de modo geral. 
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No entanto, para se concluir a Licenciatura em Computação, desafios são enfrentados 

pelos Licenciandos. Alguns destes problemas perpassam pelos demais cursos de Computação, 

tais como componentes curriculares de ensino de (lógica de) programação e componentes 

curriculares com enfoques puramente abstratos. Outros, são mais inerentes ao curso, tais 

como propostas de ensino na educação básica. 

Dentre as dificuldades apresentadas, o aprendizado de programação/codificação tem 

sido comumente apontado como “o problema” mais vinculado à evasão ou retenção dos 

discentes (GOMES, 2008). Para Gomes (2008), programação é aprender a solucionar 

problemas reais utilizando uma linguagem de programação como ferramenta. Falckembach 

(2013, p. 1) afirma que “a dificuldade está no reconhecimento dos procedimentos necessários 

para se chegar à solução do problema”. Gomes (2008) destaca que, aprendizagem de 

programação se mostra, em muitos casos, difícil por ser um assunto abstrato para resolver 

problemas concretos e que, além de tudo, a programação é dinâmica e, muitas vezes, é 

trabalhada de forma estática, não conseguindo a total compreensão do conteúdo, com as 

metodologias de ensino tradicionais. O mesmo autor afirma ainda que, para aprender a 

programar seria preciso dedicar tempo e estudo, utilizando métodos variados de aprendizagem 

e não somente assistir a aula ou ler um livro. 

Em se tratando dos estilos de aprendizagem (EdA), para uma construção do 

conhecimento mais eficiente, as pessoa utilizam-se de diferentes métodos para entendimento e 

processamento da informação, como por exemplo, leitura, gráficos, exercícios, vídeo-aula, 

entre outros. O trabalho de Bertelli (2013) apresenta uma variedade de definições do que são 

estilos de aprendizagem, em que estas não se excluem, mas se completam. Em particular, 

Felder e Silverman (1988, p.674) elaboraram um processo de aprendizagem em duas etapas: 

(i) como as informações são recebidas, e (ii) como as informações são processadas. O 

trabalho de Felder e Silverman resultaram em um Modelo de EdA estudado em todo o mundo. 

Em um contexto mais local, na observação empírica realizada, enquanto representante 

do Centro Acadêmico (CA) do Curso de LC/UPE, foi possível acompanhar estudantes em 

suas argumentações sobre a retenção no curso, excedendo o tempo para a sua conclusão em 

até a metade do tempo regular, totalizando seis anos em sua trajetória acadêmica. De fato, 

analisando o sistema acadêmico (SIGA ®), ao longo dos anos, observa-se que o rendimento 

de aprovação dos alunos (considerando apenas o primeiro contato dos alunos ingressantes 

com o componente curricular de programação) é de apenas 39,01%, nos últimos 6 anos de 

curso. 
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 Esta inquietação serviu também como força motora para investigar, neste projeto, as 

dificuldades citadas pelos discentes do curso de LC, focando em programação e codificação, 

pois é o componente curricular que mais apresenta essa problemática. Também, por ser um 

dos componentes do programa de ensino de computação na educação básica, uma das áreas de 

atuação do licenciado. 

Diante deste contexto, em que a programação e a codificação se materializam como o 

componente curricular de maior reprovação, segue a problemática desta pesquisa, ou seja, 

“Como a investigação dos estilos de aprendizagem dos alunos de LC, segundo o modelo de 

Felder-Silverman pode contribuir no entendimento das dificuldades em aprender a 

programar/codificar?” Assim, o objetivo de estudo é investigar as dificuldades que os 

discentes, na formação inicial em Licenciatura em Computação, têm em sua aprendizagem de 

programação e codificação.  A problemática se refere a um estudo de caso, no curso de LC na 

Universidade de Pernambuco, no agreste meridional, propondo soluções de melhoria, 

compreendendo o fenômeno e discuti-lo conforme a literatura e dados levantados em curso de 

Licenciatura, contribuindo, desta forma, para a educação superior e básica.  

 

Gráfico 1 - Disciplina de Programação I 

O Gráfico 1 mostra a quantidade de matriculados, aprovados e reprovados dentro das 

disciplinas de Programação I (Introdução à Programação) entre o ano de 2012 e 2017.  A 

linha de reprovados se mostrando maior que a de aprovados durante os anos de 2012 a 2015, 

além de 2017. 

A motivação para a pesquisa envolve os seguintes dados: (i) os altos índices de 

reprovação nas disciplinas que envolvem programação e codificação, como mostra o Gráfico 

1; (ii) as dificuldades citadas pelos discentes nestes componentes curriculares, que não são 
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resolvidas no início do curso e são levadas até o seu final, impactando na retenção; (iii) as 

competências e habilidades esperadas dos discentes do curso de LC para a sua atuação 

empreendedora e aquelas esperadas pela área de programação, conforme o perfil do egresso 

orientado pelas DCN; (iv) a quantidade de paradigmas de programação existentes que pode 

prejudicar a aprendizagem dos discentes; (v) e o pensamento equivocado que os discentes têm 

de que não é necessário saber codificar ao término do curso. 

Qualitativamente, envolve as seguintes visões: i) a relação bilateral na aprendizagem 

conceitual de programação/codificação, entre como se aprende e como se ensina; ii) os estilos 

de aprendizagem dos discentes, segundo o modelo de Felder e Silverman, para a mediação 

ensino-aprendizagem. 

Portanto, esta investigação, tem como objetivos específicos: 

● Mapear os estilos de aprendizagem dos discentes do curso de LC fazendo uma 

pesquisa quantitativa exploratória; 

● Mapear os estilos de ensino dos docentes do curso de LC fazendo uma pesquisa 

qualitativa; 

● Relacionar as teorias da pesquisa com os dados quantitativos e qualitativos do campo 

de estudo, proporcionando material de apoio para a redução de reprovação na 

graduação e segurança no ensino de computação na educação básica. 

O projeto tem como meta, portanto, proporcionar subsídios para melhoria do patamar 

da qualidade da formação dos cursistas dos Cursos de Licenciatura em Computação, ao 

mesmo tempo, diminuir o tempo de retenção do discente em sua formação inicial. Sugere-se, 

portanto, que as evidências encontradas a nível local possam ser indutivamente observadas em 

um contexto mais amplo. 

Esta monografia está organizada da seguinte forma. O Capítulo 2 trata sobre 

programação e codificação no ensino superior, perpassando a base legal do curso de LC, o 

que é programação, as dificuldades de aprendizagem de programação e as estratégias 

utilizadas para aprendizagem de programação/codificação. O Capítulo 3 aborda as teorias de 

aprendizagem e modelos de aprendizagem segundo Felder-Silverman. No Capítulo 4 são 

exploradas as ações metodológicas realizadas em todo o trabalho. Em seguida, o Capítulo 5 

mostra os resultados obtidos na pesquisa e no Capítulo 6 detalhamos as conclusões obtidas. 
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2. PROGRAMAÇÃO E CODIFICAÇÃO NA FORMAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

2.1 BASE LEGAL 

Quando iniciou o processo de ensino/aprendizagem com a utilização dos computadores nas 

escolas, capacitar os professores para trabalhar com o computador não foi suficiente para 

atender a uma demanda que era necessária. Logo, sentiu-se a necessidade de um profissional 

de computação para atender a esta demanda provocando os órgãos competentes a darem o 

primeiro passo para a criação de um curso de LC. Santos (2015, p. 3) afirma que: 

Sentiu-se a necessidade de se ter professores que orientem os alunos sobre as 

vantagens e perigos do mundo virtual, auxiliem os demais professores na elaboração 

de recursos didáticos com ferramentas disponíveis nas Tecnologias da Informação e 

Comunicação. 

Nesta concepção, a sociedade solicita uma formação com competência, em que o uso 

do computador habilita-se para pensar sobre a máquina e seus efeitos, produzindo 

conhecimento. Consequentemente, surgiu a necessidade de profissionais que trabalhassem 

para ensinar o pensamento computacional, em mundo tecnológico, mas que também criassem 

softwares dos mais diversos tipos com sua aplicabilidade, forma, conteúdo e técnica, além de 

compreender sobre a manutenção dos computadores e os mais diversos tipos de 

produtos/serviços que estas tecnologias pudessem desenvolver. Não é novidade que diversas 

áreas do conhecimento utilizem a Computação ao seu favor, otimizando tarefas e até mesmo 

realizando outras que antes, seriam insolúveis em tempo real. Ao mesmo tempo, outras 

questões se apresentavam no cenário econômico, como: atividades críticas consideradas de 

alto risco para humanos; e atividades tediosas, repetitivas ou braçais que necessitavam de 

força física.  

Diante deste cenário, nasceram os cursos de Computação para suprir a necessidade de 

profissionais que trabalhassem com a Computação, auxiliando as demais áreas do 

conhecimento. O curso de LC tem com seu principal foco a produção e ou gerência de 

Tecnologia Educacional (DCN, 2012). 

 O egresso do curso de LC tem em sua formação o “perfil geral previsto para os 

egressos dos cursos de Formação de Professores para a Educação Básica, estabelecido por 

meio da Resolução CNE/CP no 1/2002”, segundo as DCNs (2012). A DCN (2012) ainda 

reforça que o perfil do egresso em LC necessita de “sólida formação em Ciências da 

Computação, Matemática e Educação” (DCN, 2012), capacidade de atuar com a computação 

de forma interdisciplinar, utilizar a interação humano-computador para o ensino 
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aprendizagem, atuar como motivador, orientador da aprendizagem e estimular a pesquisa 

científica. 

Adicionalmente, as DCNs (2012) para os cursos de Computação pregam uma 

formação sólida em computação, sobressaindo a área de Programação e Desenvolvimento. 

Para as DCNs(2012), programação é o conjunto de técnicas e métodos padronizados para 

resolver um problema computável, no qual se pode resolver situações problemas, de modos 

diferentes, como codificando e arrastando blocos, segundo a metodologia drag and drop. 

Programação é a ciência de fazer com que o computador faça exatamente o que desejamos 

que ele faça. Assim, possibilitando que ele execute tarefas das quais foram programados para 

fazer.  

 

2.2 PROGRAMAÇÃO E CODIFICAÇÃO EM COMPUTAÇÃO 

A programação é uma área da computação que tem foco em solucionar problemas 

computacionalmente solúveis, isto é, em tempo finito (SIPSER 2005, p.2). Isto é, programar 

envolve o estudo da Computabilidade. Um exemplo, segundo Sipser (2005, p.2), é de que um 

“computador não é capaz de determinar se um enunciado matemático é verdadeiro ou falso”.  

Codificação é, em essência, escrever códigos ou algoritmos, utilizando alguma 

Linguagem de Programação (LP), que fornece um conjunto de instruções que o computador 

deve executar. Essas instruções formam um algoritmo, isto é, um conjunto de passos 

sistematizados para resolução de problemas computáveis. O algoritmo é uma sequência 

lógica, finita e bem definida de “como fazer” determinada tarefa (SEBASTA, 2011).  

Saliente-se, contudo, que programação não se resume somente a escrever códigos, 

existem outras “formas de programar”.  Destaca-se, por exemplo, as linguagens de 

programação baseada em blocos, como o Scratch 
1
®, uma plataforma voltada para crianças 

desenvolverem jogos. Há também o desenvolvimento dirigido por modelos (do inglês, Model 

Driven Engineering - MDE), onde a programação se baseia primariamente em modelar 

(graficamente falando) uma solução, e está será, por programas específicos, traduzida para o 

código fonte (MAIA, 2016). Para o escopo deste projeto, em especial, o foco será na 

codificação escrita. 

Por meio do estudo da Computação, especificamente do pensamento computacional e 

da lógica de programação, uma pessoa pode sistematizar facilmente problemas do cotidiano, 

que sem os conceitos e técnicas computacionais, seriam resolvidos, possivelmente, com maior 

                                                 
1
 https://scratch.mit.edu/ 
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dificuldade. Algumas das técnicas computacionais que se adequam às inúmeras situações e, 

ao exercício das mesmas desenvolvendo o raciocínio lógico das pessoas são a modelagem, 

estruturação de problemas, a estratégia do "dividir para conquistar", a capacidade de 

abstração, entre outros. 

O pensamento computacional não se refere a usar mecanicamente um editor de texto, 

enviar uma mensagem eletrônica, navegar na web, nem fazer uma apresentação em slides, 

utilizando alguma suíte de escritório. É sim, um método de solucionar problemas. Para Paulo 

Blikstein (2008), o pensamento computacional é saber usar o computador como um 

instrumento de aumento do poder cognitivo e operacional-humano, para aumentar a 

produtividade, inventividade e criatividade humana. Sendo uma habilidade de extrema 

importância para os discentes dos cursos de computação. 

A codificação é importante em todos os cursos da área de Computação. Entretanto, a 

aprendizagem de conceitos de programação se torna difícil para estudantes assimilarem esta 

ciência, pois trabalha com entidades abstratas como: estruturas de repetição, estrutura de 

controle, estrutura de dados como ponteiros, arrays, dentre outros elementos básicos para 

aprendizagem de lógica de programação.  Acrescenta-se ainda os diferentes paradigmas de 

programação existentes (imperativo-estruturado, imperativo-orientado a objetos, declarativo-

funcional, declarativo-lógico) (SEBESTA, 2011), adicionando uma dificuldade extra na 

compreensão da sintaxe e semântica das Linguagens de Programação (LPs).  

 

2.3 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO E 

CODIFICAÇÃO  

Segundo Raabe (2005), os discentes têm dificuldades de aprender algoritmos e programação 

porque o professor tem dificuldades de suprir todas as suas dificuldades. O mesmo autor 

descreve algumas dificuldades, envolvendo três naturezas.  Na primeira, a natureza didática, o 

professor não consegue atender a todos os discentes que tem na disciplina, e acabam sendo 

genéricos nas suas atividades e aulas. Também, os discentes não tendem a estudar e praticar a 

programação. O material didático não dá suporte para que o estudante consiga aprender 

sozinho. Há também a natureza cognitiva. No ensino médio os estudantes não tiveram um 

bom desenvolvimento com o raciocínio lógico e nem com habilidades de resolver problemas. 

Assim, levando a um cenário de desconforto durante o ensino de programação e/ou 

algoritmos. Em geral, o raciocínio lógico é algo novo; os discentes não conseguem fazer 

relações com os outros assuntos. Por fim, a natureza afetiva, isto é, o discente pode não 
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conseguir se concentrar na aula por vários motivos, tais como, problemas pessoais, falta de 

motivação, baixa autoestima, entre outros que podem prejudicar a aprendizagem. 

Ainda com relação à atividade de codificar, Raabe (2005, p. 1) afirma que “[...] 

normalmente é considerada desafiadora para alunos e professores”. Para Astolfi (2016), que 

trabalha com aprendizagem significativa, o conhecimento tem que ser trabalhado de forma a 

relacionar o que o discente já traz consigo e o que lhe é ensinado. Mas, em muitos casos, os 

discentes têm deficiências conceituais de lógica de programação, um pré-requisito necessário 

para aprender programação e codificação. Isto torna o novo uma aprendizagem puramente 

mecanizada (Astolfi, 2016). 

Os estudantes de Computação enfrentam dificuldades em comum, segundo Gomes 

(2008, p. 162-166), que prejudicam todo o decorrer da aprendizagem de programação, que 

são: (i) a metodologia de ensino utilizada pelo docente nem sempre consegue se adequar às 

necessidades dos discentes; (ii) muitos discentes para o professor conseguir acompanhar 

individualmente; (iii) método de estudo dos discentes influenciando muito na sua 

aprendizagem, não se tendo dedicação suficiente para aprender a programar, ficando o 

conhecimento fragilizado; (iv) dificuldades em matemática e na resolução de problemas; (v) 

nível alto de abstração, generalização de problemas e pensamento crítico; (vi) linguagens de 

programação são criadas para ambientes de trabalho e não suportam, adequadamente, sua 

aprendizagem por estudantes iniciantes que precisam lembrar da sua sintaxe complexa 

enquanto criam o algoritmo; (vii) os aspectos psicológicos dos discentes.  

 

2.4 ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA MELHORIAS DA APRENDIZAGEM 

Para a aprendizagem efetiva é necessário que haja métodos e técnicas, mas não usar somente 

o computador para escrever os códigos e usar um livro da área, sendo este mais eficiente para 

que o estudante aprenda estes conceitos de programação (Mota, 2008). 

O trabalho de Ribeiro (2016) aborda uma forma de solução da problematização 

utilizando o APP Inventor
2
 do MIT (Massachusetts Institute of Technology) para uma 

aprendizagem lúdica de lógica de programação, com discentes do ensino médio. Neste 

trabalho o autor (RIBEIRO, 2016) não utiliza codificação, e sim programação em blocos. A 

intenção do trabalho foi de estimular os jovens a aprenderem a lógica de programação e 

criarem aplicativos mobile, para a plataforma Android
3
. O resultado deste trabalho mostrou-se 

satisfatório.  Ainda segundo Ribeiro (2016, p. 1) “os estudantes de hoje experimentam a 

                                                 
2
 http://appinventor.mit.edu/explore/ 

3
  https://www.android.com/ 
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tecnologia de uma forma muito intensiva, através de dispositivos portáteis, telefones e 

tablets” oferecendo a oportunidade de experimentar os aplicativos criados nos próprios 

aparelhos dos estudantes e utilizar a tecnologia com fins educativos. 

Quanto às ferramentas auxiliares que são utilizadas no ensino-aprendizagem de 

programação, Mota (2008) apresentou o JavaTool
4
, para que se aprenda conceitos 

introdutórios de programação, com na linguagem Java. Como destaca Mota (2008, p. 129), “o 

estudante poderá editar código Java, compilar, depurar o código e visualizar a animação do 

código”. A ferramenta é capaz de animar os códigos do Java para que o estudante tenha maior 

interação e também seja possível fazer alguns controles com a animação, como: velocidade da 

animação, avançar e voltar, repetir, entre outros conceitos de programação. O JavaTool tem 

uma tela de fácil usabilidade, que permite maior controle para o usuário. 

Existem diversos ambientes lúdicos de programação. Greenfoot
5
, por exemplo, é um 

ambiente de programação lúdica desenvolvido para o ensino de programação orientada a 

objetos e Java voltado para iniciantes, ensino básico e para universitários. Um ambiente 

pedagogicamente desenvolvido para que o usuário identifique com facilidade os objetos 

disponíveis e tenha autonomia na sua aprendizagem. BlueJ
6
 é um ambiente de 

desenvolvimento para aprendizagem do paradigma orientado a objetos, voltado para iniciantes 

em programação. O BlueJ tem uma pedagogia centrada no estudante e utiliza de meios 

gráficos para que o usuário entenda as funções disponíveis. 

Por fim, destacamos que dentre tantas outras linhas de investigação, entender os 

estilos de aprendizagem dos discentes pode influenciar consideravelmente na adoção de 

estratégias de ensino mais sofisticadas e personalizadas. Portanto, o escopo deste projeto foi 

delimitado no intuito de investigar os estilos de aprendizagem dos discentes do curso, a fim de 

se poder levar hipóteses sobre novas abordagens de ensino mais voltadas ao (s) perfil (is) 

encontrado(s). Também, se faz necessário investigar como as habilidades necessárias para 

aprender programação podem ser construídas, face a estes perfis. Logo, neste projeto, 

enveredamos pela análise com base no modelo de Felder-Silveman, explorado no próximo 

capítulo. 

  

                                                 
4
 https://br.ccm.net/download/baixaki-116-java-tools 

5
 https://www.greenfoot.org/door 

6
 https://www.bluej.org/ 
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3. MODELOS DE ESTILO DE APRENDIZAGEM: O MODELO DE 

FELDER-SILVERMAN 

Segundo Valente (1999, p.89), a aprendizagem ocorre de duas formas: (i) quando a 

informação é memorizada, e assim, não fazendo a construção do conhecimento (já que 

informação pode ser somente repetida); (ii) e quando a informação é processada pelos 

esquemas mentais, enriquecendo os mesmos, disponibilizando a pessoa conhecimento para 

resolução de problemas e desafios. 

 

3.1 ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

As pessoas têm seus próprios estilos de aprendizagem, ou seja, possuem preferências e formas 

diferentes de se apropriar de novos conteúdos, processá-los e construir o conhecimento 

(CURY, 2000). As pessoas possuem várias formas de aprender; e com o grande número de 

estilos de aprendizagem não existe “o” estilo de aprendizagem certo ou errado, e sim, o estilo 

de aprendizagem que aquela determinada pessoa aprende de formas mais eficiente. 

Diversos autores definem o que são os estilos de aprendizagem (EdA). No quadro 

abaixo, destacamos algumas definições encontradas na literatura e seus respectivos autores. 

Estas definições fazem referência aos trabalhos de Lopes (2002), Silva (2006) e Oliveira 

(2012) apud Bertelli (2016 , p. 2-3). 

Quadro 1 - Definições de Estilos de Aprendizagem 

Claxton e Ralston (1978) 

“Estilo de aprendizagem é uma forma consistente de responder e utilizar os 

estímulos em um contexto de aprendizagem.” (Silva, 2006, p. 46). 

Dunn, Dunn & Price (1979) 

“Estilo de aprendizagem é a maneira pela qual os indivíduos respondem a 

estímulos ambientais, emocionais, sociológicos e físicos.” (Silva, 2006, p. 

46). 

Gregorc (1979) 

“Estilo de aprendizagem consiste em comportamentos distintos que servem 

como indicadores da maneira como uma pessoa aprende e se adapta ao seu 

ambiente.” (Lopes, 2002, p.37). 

Hunt (1979) 

“A definição de estilo de aprendizagem baseia-se nas condições educativas 

com as quais o aluno está em melhor situação para aprender, ou que estrutura 

necessita o aluno para aprender melhor.” (Silva, 2006, p. 46). 
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Ford (1981) 

“Estilo de aprendizagem como uma reação estratégica adaptativa para uma 

situação de aprendizagem particular, cuja intensidade depende, igualmente, 

de fatores como o nível de interesse de ansiedade ou mais com estilos 

estáveis vinculados às características de personalidade e motivação.” (Lopes, 

2002, p.37). 

Butler (1982) 

“Concebe estilos de aprendizagem como o significado natural da forma como 

uma pessoa, efetiva e eficientemente, compreende a si mesma, o mundo e a 

relação entre ambos. Indica uma maneira distinta do aluno se aproximar de 

um projeto ou episódio de aprendizagem, independentemente da inclusão de 

uma decisão explícita ou implícita por parte deste”. (Silva, 2006, p. 46). 

Keefe (1982) 

“Os estilos de aprendizagem são constituídos por traços cognitivos, afetivos e 

fisiológicos, que funcionam como indicadores relativamente estáveis da 

forma como os alunos percebem, interagem e respondem ao ambiente de 

aprendizagem.” (Oliveira, 2012, p.27). 

Schmeck (1982) 

“Estilo de aprendizagem é estilo que um indivíduo manifesta quando se 

confronta com uma tarefa de aprendizagem específica. É, também, uma 

predisposição do aluno em adotar uma estratégia particular de aprendizagem, 

independentemente das exigências das tarefas.” (Lopes, 2002, p.37). 

Fuhrman e Grasha (1983) 

“Estilos de aprendizagem como interação social, descrevendo os diferentes 

papéis utilizados pelos alunos na sala de aula na interação com seus pares, 

professores e conteúdo do curso.” (Lopes, 2002, p.37). 

Kocinski (1984) 

“A noção de estilos de aprendizagem como um importante componente da 

teoria de Jung dos tipos psicológicos.” (Lopes, 2002, p.37). 

Dunn (1986) 

“Estilos de aprendizagem são as condições através das quais os indivíduos 

começam a concentrar-se, absorver, processar e reter informações e 

habilidades novas e difíceis.” (Silva, 2006, p. 46). 

Fisher e Fisher (1987) 

“Estilo de aprendizagem como a qualidade presente na estratégia de 

aprendizagem que retorna ao comportamento durante o processo.” (Oliveira, 

2012, p.27). 
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Entwistle (1988) 

“Estilo de aprendizagem é como uma orientação do indivíduo para a 

aprendizagem, ou seja, a consistência na abordagem que um indivíduo 

demonstra na realização de tarefas específicas de aprendizagem.” (Lopes, 

2002, p.37). 

Smith (1988) 

“Os estilos de aprendizagem são como os modelos característicos pelos quais 

um indivíduo processa a informação, sente e se comporta nas situações de 

aprendizagem.” (Silva, 2006, p. 46). 

DeBello (1990) 

“Estilo de aprendizagem é a maneira pela qual a pessoa absorve, processa e 

retêm a informação.” (Silva, 2006, p. 48). 

Alonso, Gallego e Honey 

(1994) 

“Concebem estilos de aprendizagem como conclusões as quais os seres 

humanos chegam acerca da forma como atuam as pessoas, abarcando dois 

níveis: o sistema total do processamento do pensamento e as qualidades 

peculiares da mente utilizadas para estabelecer laços com a realidade.” 

(Oliveira, 2012, p.26). 

Taylor (1998) 

“O estilo de aprendizagem de cada um está tão profundamente enraizado no 

indivíduo que ele acredita que o seu estilo é o mais eficiente quando está 

lidando com outras pessoas.” (Oliveira, 2012, p.27). 

Sarasin (1999) 

“Estilo de aprendizagem pode ser definido como certo padrão específico de 

comportamento e/ou desempenho segundo a qual o indivíduo toma novas 

informações e desenvolve novas habilidades e o processo pelo qual o 

indivíduo mantém novas informações ou novas habilidades.” (Oliveira, 2012, 

p.26). 

Barreto (2000) 

“O estilo de aprender e um conceito também muito importante para os 

professores porque repercute em sua maneira de ensinar.” (Oliveira, 2012, 

p.27). 

Campbell, Campbell & 

Dickinson (2000) 

“Estilos de aprendizagem referem-se às diferenças individuais na maneira 

como a informação é compreendida, processada e comunicada.” (Silva, 2006, 

p.48). 

Fonte: Bertelli (2016) 

Em todas as definições os autores correlacionam os estilos de aprendizagem com o 

modo que se aprende a partir da interação com o ambiente e o que o cerca (SILVA, 2006, p. 

46).  

Sugere-se, portanto que, os professores, conhecendo os diferentes estilos de 

aprendizagem dos discentes, podem proporcionar subsídios para o processo de 
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ensino/aprendizagem de programação/codificação mais eficiente. Silva (2006, p. 13) destaca a 

importância dos professores conhecerem os estilos de aprendizagem dos discentes: 

Os professores, por sua vez, precisam reformular suas práticas, suas competências e, 

principalmente, seu saber, no sentido de atender, dentro da realidade em que estão 

inseridos, as necessidades dos envolvidos nas instituições de ensino e dar sua 

contribuição ao ambiente acadêmico. 

Logo, os professores que constroem suas aulas embasadas unicamente em seu próprio 

estilo, favorecem os discentes que tem estilo similar ao do professor e prejudica os demais 

discentes (CURY, 2000 apud Bertelli, 2016, p. 4). Ter conhecimento dos estilos de 

aprendizagem dos discentes não é o suficiente, mas é necessário para os professores, surgindo 

a seguinte pergunta “Como podemos usar o que nós conhecemos a respeito dos estudantes 

para ajudá-los a aprender melhor?” (LOPES, 2002, p. 33 apud SILVA, 2006, p. 42).  

 

3.2 MODELOS DE ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

Com a existência de diversos estilos de aprendizagem, surgiram os Inventários dos Estilos de 

Aprendizagem (do inglês, Learning Styles Inventories (LSI)), ou seja, mecanismos para 

investigar os EdA, conforme mencionado por Silva (2006).   

Devido à existência de diversos estilos de aprendizagem e suas várias classificações 

e abordagens, pesquisadores de áreas como educação e psicologia, começaram a 

acumular tais entendimentos em categorias ou inventários, a fim de organizar o 

desenvolvimento dessa linha de pesquisa. Surgiram, assim, os inventários dos estilos 

de aprendizagem ou learning styles inventories (LSI), instrumentos para avaliação 

desses estilos (SILVA, 2006, p. 49). 

Neste projeto, adotou-se o modelo de estilos de aprendizagem de Felder-Silverman, 

dada sua amplitude e já conhecida aplicabilidade em diversas áreas. O Dr. Richard M. Felder, 

professor de Engenharia Química da Universidade Estadual da Carolina do Norte, juntamente 

com a Dra. Linda K. Silverman, psicóloga educacional, criaram o que ficou conhecido como 

modelo Felder-Silverman (SILVA, 2006, p. 55). Felder buscava entender o motivo do grande 

número de desistentes e repetentes no curso que ele trabalhava para oferecer melhores 

condições para os discentes. Este modelo foi criado em 1988 e primeiro foi usado nos cursos 

de engenharia e química, depois foi sendo utilizado em outros cursos (BERTELLI, 2016, p. 

7). 

Segundo Bertelli (2016) o modelo de Felder-Silverman, que foi reformulado após 

alguns anos de pesquisa, abrange atualmente quatro dimensões de estilos de aprendizagem: (i) 

Processamento da informação: que se divide em dimensão ativa - na qual os estudantes 
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aplicam a informação em um determinado contexto, trabalham em grupos e preferem agir; 

dimensão reflexiva – na qual o estudante prefere refletir sobre a informação, agem de forma 

introspectiva, processando as informações antes de usá-las; (ii) Percepção da informação: 

que se divide em dimensão sensorial - preferem as informações práticas, preferem resolver os 

problemas através de testagens; dimensão intuitiva - o estudante tem preferência em agir de 

forma a inovar buscando novas formas de resolução para o problema; (iii) Retenção da 

informação: que se divide em dimensão visual - captam melhor as informações que 

conseguem ver, como por exemplo, esquemas, imagens e gráficos; dimensão verbal - captam 

melhor o que está escrito, o que é falado; (iv) Organização da informação: que se divide em 

dimensão sequencial - compreende melhor quando a informação é tratada por sua sequência 

lógica e estruturada, passo a passo, e mostram facilidade em explicar a resolução do 

problema; dimensão global - compreende a informação quase que aleatoriamente focando no 

todo e são holísticos, mostram dificuldade em explicar a resolução do problema. 

O LSI
7
 desenvolvido por Richard M. Felder e Barbara A. Soloman, e que foi 

desenvolvido a partir do Modelo de Felder e Silverman, pode facilmente ser encontrado na 

Internet e tem o intuito de identificar os estilos de aprendizagem nestas quatro dimensões 

(ativa/reflexiva, sensorial/intuitiva, visual/verbal e sequencial/global). Este questionário é 

composto de 11 questões para cada dimensão com duas alternativas cada, totalizando 44 

questões objetivas (FERDER, 1991). O questionário encontra-se no anexo A. 

O LSI aponta as dimensões de preferência de cada categoria, que estão divididas nos 

seguintes níveis:  

● Leve se a pontuação for 1 ou 3, que demonstra leve preferência por ambas as 

dimensões. 

● Moderada se a pontuação for 5 ou 7, que mostra uma preferência moderada por uma 

dimensão.  

● Forte se pontuação for 9 ou 11, que mostra forte dimensão. 

Para obter os níveis dos Estilos de Aprendizagem de um usuário, basta subtrair a 

quantidade de respostas A pela quantidade das respostas B.  A alternativa que tiver a maior 

quantidade de respostas mostrará a preferência naquela dimensão. Esta preferência pode ser 

leve, moderada e forte. O quadro 2 mostra a predominância de cada dimensão. 

 

                                                 
7
 http://www.ncsu.edu/felder-public/ILSpage.html 
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Quadro 2 – Classificação de acordo com o Índice de Estilos de Aprendizagem 

Escala Ativo / Reflexivo Sensorial / Intuitivo Visual / Verbal 
Sequencial / 

Global 

11A ou 9A 
Fortemente 

Ativo 

Fortemente 

Sensorial 

Fortemente 

Visual 

Fortemente 

Sequencial 

7A ou 5A 
Moderadamente 

Ativo 

Moderadamente 

Sensorial 

Moderadamente 

Visual 

Moderadamente 

Sequencial 

3A ou 1A 
Levemente 

Ativo 

Levemente 

Sensorial 

Levemente 

Visual 

Levemente 

Sequencial 

1B ou 3B 
Levemente 

Reflexivo 

Levemente 

Intuitivo 

Levemente 

Verbal 

Levemente 

Global 

5B ou 7B 
Moderadamente 

Reflexivo 

Moderadamente 

Intuitivo 

Moderadamente 

Verbal 

Moderadamente 

Global 

9B ou 11B 
Fortemente 

Reflexivo 

Fortemente 

Intuitivo 

Fortemente 

Verbal 

Fortemente 

Global 

Fonte: Silva (2006, p. 62) 

As dimensões dos estilos de aprendizagem são dinâmicas, isto é, elas podem mudar de 

acordo com novas experiências e ambientes educacionais onde o estudante está inserido. 
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4. METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO  

Exploramos neste Capítulo as Metodologias e os procedimentos técnicos para a condução da 

pesquisa. Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica em artigos, dissertações e teses. O 

procedimento técnico foi uma pesquisa de campo com os discentes do curso de Licenciatura 

em Computação, Universidade de Pernambuco - UPE, campus Garanhuns - PE, como o seu 

público alvo da pesquisa, que se denomina amostra.  

A metodologia escolhida foi a quantitativa para o estudo de casos com os discentes, 

foi utilizado o instrumento ILS (Index of Learning Styles), elaborado por Silver e Soloman 

(1991), possuindo 44 questões, com 11 para cada dimensão (ativo/reflexivo, 

sensorial/intuitivo, visual/verbal e sequencial/global). Este instrumento se encontra disponível 

na internet. 

Foi elaborada uma entrevista, para a pesquisa qualitativa, para os docentes do curso 

para se investigar os estilos de ensino dos mesmos. Para isto foi feito uma entrevista com os 

docentes que ensinam programação/codificação. Questionário encontra-se no apêndice B. 

O público alvo desta pesquisa foram os discentes do curso de Licenciatura em 

Computação da Universidade de Pernambuco - UPE, campus Garanhuns.   
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5. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS  

Este capítulo objetiva relacionar as teorias da pesquisa com os dados quantitativos e 

qualitativos do campo de estudo, proporcionando material de apoio para a redução de 

reprovação na graduação e segurança no ensino de computação na educação básica. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

O questionário foi submetido aos discentes, devidamente matriculados no curso de 

Licenciatura em Computação. Foram obtidas 36 respostas, obtendo o estilo de aprendizagem 

dos mesmos. O formulário ficou disponível entre os dias 15 e 28 de maio de 2018, e foi 

divulgado por meio de grupos no aplicativo de mensagens Whatsapp.  

Para a obtenção dos dados usou-se a fórmula desenvolvida por Felder-Silverman, que 

subtrai à quantidade de respostas A pelo quantitativo de B’s, resultando na preferência  leve, 

moderada ou forte. O quadro 3 mostra um exemplo fictício de Estilos de Aprendizagem de 

um usuário arbitrário. 

Quadro 3 - Exemplo de cálculo do Estilo de Aprendizagem de um usuário fictício. 

Estilos 
Quantidade de 

respostas 
Valor do Cálculo Preferência 

Ativo 9A 

7A Ativa Moderada 

Reflexivo 2B 

Sensorial 1A 

9B Intuitivo Forte 

Intuitivo 10B 

Visual 6A 

1A Visual Leve 

Verbal 5B 

Sequencial 7A 

3A Sequencial Leve 

Global 4B 

Fonte: Elabora pelo autor 

Foi identificado os estilos de aprendizagem dos discentes e seus modelos de 

aprendizagem segundo o modelo de Felder-Silverman (1991). Em relação ao processamento, 
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a percepção, a retenção e a organização da informação, identificamos as seguintes dimensões, 

respectivamente: dimensão Ativo (89.9%), Sensorial (66.7%), Visual (69.4%) e Sequencial 

(69.4%). A Tabela 1 mostra mais detalhadamente os resultados obtidos. Os detalhes das 

respostas podem ser encontrados no Apêndice A. 

Tabela 1 - Resultados da Amostra coletada 

Processo Dimensão Frequência Entrevistados (%) 

Processamento da informação 

Ativo 32 89.9 

Reflexivo 4 11.1 

Percepção da Informação 

Sensorial 24 66.7 

Intuitivo 12 33.3 

Retenção da Informação 

Visual 25 69.4 

Verbal 11 30.6 

Organização da Informação 

Sequencial 25 69.4 

Global 11 30.6 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

No processamento da informação a dimensão reflexiva representou 11.1% dos 

entrevistados. No processo da percepção da informação a dimensão intuitiva representou 

33.3% dos entrevistados. Na retenção da informação a dimensão verbal representa 30.6% e a 

organização da informação possui um percentual de 30.6% na dimensão global. Sendo assim, 

as dimensões reflexiva, intuitiva, verbal e global se sobressaíram na análise. 

O Gráfico 2 mostra a distribuição dos estilos de aprendizagem dos 36 discentes que 

participaram da amostra. 
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Gráfico 2 – Distribuição percentual dos estilos de aprendizagem dos discentes 

Podemos concluir que a grande maioria, 89.9%, dos participantes da pesquisa, 

discentes do curso de Licenciatura em Computação da UPE - Garanhuns, em relação ao 

processamento da informação, preferem a dimensão ativo. Isto é, preferem discutir o assunto, 

explicar, aplicar trabalhar em grupo, não gostam muito de trabalhos que fiquem refletindo e 

não trabalhem. 

O Gráfico 3 mostra a escala de comportamento da dimensão Ativo/Reflexivo da 

amostra. 

 

Gráfico 3 - Escala da dimensão Ativo/Reflexivo 

Podemos notar que existe uma concentração de ativos com preferência em leve e 

moderada e um número baixo com preferência forte. Na dimensão reflexiva, a preferência se 

concentrou em leve. Podemos concluir que a maioria dos estudantes preferem processar a 

informação com atividades, discursos e participação ativa com o conteúdo.  
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Gráfico 4 - Escala da dimensão Sensorial/Intuitivo 

O Gráfico 4 mostra que a dimensão sensorial tem predominância nas preferências 

moderada e forte indicando que a maioria dos estudantes preferem informações práticas e 

fazerem testes. Já os intuitivos aparecem em quantidade menor, e ainda por cima, recaindo 

majoritariamente na preferência leve. 

 

Gráfico 5 - Escala da dimensão Visual-Verbal 

No Gráfico 5, podemos perceber que a maior concentração de respostas se encontra do 

lado esquerdo do gráfico, representando os que têm preferência pela dimensão visual, com um 

número elevado na preferência forte. Há que se considerar que aproximadamente 1/3 dos 

entrevistados foram classificados na dimensão verbal, mesmo que de preferência leve. 
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Gráfico 6 - Escala da dimensão Sequencial/Global 

Em se tratando da dimensão sequencial/global, ligada ao modo como as pessoas 

estruturam e compreendem a informação, os dados mostram preferência pela dimensão 

sequencial. Isso significa que 69% dos alunos preferem aprender de forma linear e mostram 

forte preferência em etapas logicamente sequenciadas. 

 

5.2 RELAÇÃO METODOLOGÍA DOCENTE AO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Dando continuidade a pesquisa, porém seguindo uma abordagem de avaliação qualitativa, 

foram entrevistados dois docentes do curso de Licenciatura em Computação da UPE-

Garanhuns que trabalham diretamente com o ensino de programação. O Quadro 4 mostra o 

estilo de aprendizagem dos professores de acordo com Felder-Silverman. 

Quadro 4 - Estilo de ensino dos docentes 

Entrevistado 
Dimensão 

Ativo/Reflexivo 

Dimensão 

Sensorial/Intuitiva 

Dimensão 

Visual/Verbal 

Dimensão 

Sequencial/Global 

Professor A Ativo Sensorial Verbal Sequencial 

Professor B Ativo Sensorial Verbal Sequencial 

 

De acordo com o Quadro 4, os resultados para os estilo de ensino foram: (i) Ativo, 

sempre propondo atividades para prática do assunto; (ii) Sensorial, buscam fatos relacionados 

com o mundo para suas atividades e exemplos dentro da aula; (iii) Verbais, falam sobre o 

assunto; (iv) Sequenciais, explicam o assunto passo a passo. 
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Os professores buscam melhorias para as disciplinas que lecionam, trazendo as 

informações de forma mais lúdica, com o uso, por exemplo, de Ambientes de 

Desenvolvimento Integrado (do inglês, Integrated Development Environment – IDE), os quais 

permitem interação gráfica com o usuário. Um dos professores entrevistados comentou que o 

estilo de programação antiga é chato de se aprender a programar/codificar, de forma a 

escrever seus códigos em uma tela preta e ver o resultado, e atualmente está sendo usado o 

Processing
8
 como IDE, já que esta ferramenta que permite o usuário aprender a codificar em 

um ambiente visual. 

Ambos os professores se encaixam na dimensão Ativa. O professor A propõe 

atividades para serem resolvidas e discutidas em sala de aula. O professor B prefere propor 

atividades para serem resolvidas extra sala e eventuais dúvidas são retiradas em sala de aula; 

este professor, portanto, tem uma postura mais reativa. Os professores se disponibilizam 

durante as atividades para auxiliar os discentes, caso eventuais dúvidas apareçam. Os 

docentes preferem trazer dados que tenham relação com o mundo para suas atividades, assim 

contemplando a dimensão sensorial. 

Entretanto, a preferência no estilo verbal faz com que os docentes expliquem o assunto 

usando a forma oral e escrita. Já o estilo sequencial presente entre os professores faz com que 

o ele prefira apresentar a informação passo a passo. 

Embora não seja parte deste escopo, foi identificado outras dificuldades que se somam 

ao índice de evasão/reprovação relatados durante a pesquisa. Que são: (i) os discentes não se 

identificam com o curso, porém ainda continuam integrados; (ii) os discentes entram no curso 

para testarem e; (iii) dificuldades na área de matemática. Esses dados, apesar de sua 

importância, não fazem parte da proposta deste trabalho. 

 

5.3 ESTILOS DAS DISCIPLINAS 

Foram analisadas 4 disciplinas que ensina programação/codificação, sabendo que as demais 

disciplinas utilizam a programação/codificação como pré-requisito para o desenvolvimento da 

mesma. 

Foi entregue um questionário aos professores das disciplinas que ensinam 

programação/codificação (questionário disponível no anexo c) contendo informação para as 

disciplinas serem classificadas em um determinado estilo. 

 

 

                                                 
8
 https://processing.org/ 
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Quadro 5 - Estilos das disciplinas que ensinam programação/codificação 

Disciplina 
Dimensão 

Ativa/Reflexiva 

Dimensão 

Sensorial/Intuitiva 

Dimensão 

Visual/Verbal 

Dimensão 

Sequencial/Global 

Programação I Ativa Sensorial Verbal Sequencial 

Programação II Reflexiva Intuitiva Visual Sequencial 

Programação III Ativa Sensorial Verbal Sequencial 

Algoritmos e 

Estrutura de 

Dados 

Reflexiva Intuitiva Visual Sequencial 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O Quadro 5 mostra a dimensão de cada disciplina que ensinam 

programação/codificação. Este resultado foi obtido pelo questionário que foi respondido pelos 

professores que ministram cada disciplina.  

 

Gráfico 7 - Distribuição percentual dos estilos das disciplinas 

O Gráfico 7 mostra um equilíbrio nas dimensões Ativo/Reflexivo, Sensorial/Intuitivo 

e Visual/Verbal. Este equilíbrio se dá pelo o objetivo de cada disciplina analisada (Ementa 

encontrada no anexo b). A dimensão Sequencial tem preferência em todas as disciplinas que 

ensinam programação/codificação, com a predominância de resolução de problemas em 

etapas graduais e lógicas. O resultado atesta a existência de um número mais expressivo de 

disciplinas sequenciais no curso de Licenciatura em Computação da UPE-Garanhuns/PE. 
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5.4 PROPOSTAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO FACE AOS 

RESULTADOS ENCONTRADOS 

No Quadro 6 podemos perceber uma diferença na parte de como a informação é transmitida. 

A maioria dos discentes tem preferência pela dimensão visual, entretanto os professores se 

adequaram à dimensão verbal . 

Quadro 6 - Comparação dos estilos de aprendizagem dos discentes e professores. 

Estudantes (maioria) Professores 

Ativo Ativo 

Sensorial Sensorial 

Visual Verbal 

Sequencial Sequencial 

A retenção da informação se torna muito importante para os discentes, e com esta 

diferença na preferência pela dimensão visual/verbal pode afetar a forma como o discente 

capta o conteúdo dentro da sala de aula. As demais dimensões mostram uma relação de 

equivalência entre o professor e estudante. 

Quadro 7 - Comparação dos estilos de aprendizagem dos discentes, professores e disciplinas. 

Estudantes (maioria) Professores Disciplinas 

Ativo Ativo 
Ativo 

Reflexivo 

Sensorial Sensorial 
Sensorial 

Intuitivo 

Visual Verbal 
Verbal 

Visual 

Sequencial Sequencial Sequencial 

 

No Quadro 7, percebemos que as disciplinas têm variação entre as preferências das 

dimensões, com exceção da organização da informação. Ademais, as disciplinas que possuem 

um formato mais reflexivo, podem causar desmotivação. Por outro lado, percebemos que os 

professores se adaptam de acordo com a percepção e necessidades durante o processo de 

ensino-aprendizagem. Essas adaptações devem ser cautelosas, contudo, para não frustrar os 

discentes com mudanças súbitas em sua metodologia (SILVA, 2006, p. 135). 
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Apresentamos, a seguir, algumas propostas para ajustar as técnicas de ensino aos 

estilos de aprendizagem (extraídos de Felder & Silverman, 1988, p. 680), com base no que foi 

diagnosticado na relação Docente x Discente x Componente Curricular: 

● Fornecer um equilíbrio de informações concretas (fatos, dados, experimentos reais ou 

hipotéticos e seus resultados) (sensorial); 

● Equilibrar o material que enfatiza métodos práticos de solução de problemas 

(sensorial/ativo); 

● Fornecer ilustrações explícitas de padrões intuitivos (inferência lógica, 

reconhecimento de padrões, generalização) e padrões de detecção (observação de 

arredores, experimentação empírica, atenção aos detalhes) e incentivar todos os alunos 

a exercitar ambos os padrões (sensorial/intuitivo). Não espere que nenhum dos grupos 

seja capaz de exercer os processos do outro grupo imediatamente; 

● Siga o método científico na apresentação de material teórico. Fornecer exemplos 

concretos dos fenômenos que a teoria descreve ou prevê (sensorial); então desenvolva 

a teoria ou formule o modelo (intuitivo/sequencial); mostrar como a teoria ou o 

modelo podem ser validados e deduzir suas consequências (sequencial); e apresentar 

aplicações (sensorial/sequencial); 

● Usar figuras, esquemas, gráficos e esboços simples antes, durante e após a 

apresentação do material verbal (sensorial/visual). Mostrar filmes (sensorial/visual). 

Fornecer demonstrações (sensorial/visual), que envolva participação ativa, se possível 

(ativo); 

● Fornecer oportunidades para os alunos fazerem algo ativo além de transcrever notas. 

Atividades de brainstorming
9
 de pequenos grupos que não levam mais que cinco 

minutos são extremamente eficazes para esse propósito (ativo); 

● Atribuir alguns exercícios de exercícios para fornecer prática nos métodos básicos que 

estão sendo ensinados (sensorial/ativo/sequencial); 

● Dar aos alunos a opção de cooperar nas tarefas de casa na maior extensão possível 

(ativo); 

● Conversar com os alunos sobre os estilos de aprendizagem, tanto no aconselhamento 

quanto nas aulas. Os estudantes estão seguros de que suas dificuldades acadêmicas podem 

não ser todas devidas a inadequações pessoais. Explicar a sensores em dificuldades ou a 

alunos ativos ou globais como eles aprendem com mais eficiência pode ser um passo 

                                                 
9
 Significa tempestade cerebral ou tempestade de ideias 
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importante para ajudá-los a reformular suas experiências de aprendizado para que possam 

ter sucesso (todos os tipos). 

Como foi visto no decorrer deste estudo, existem diversas metodologias disponíveis, 

mas nem todas são trabalhadas pelos docentes. Para o favorecimento do curso de Licenciatura 

em Computação, sugere-se a utilização de metodologias inovadoras, flexíveis e diversificadas. 

Considerando o resultado encontrado no nível dos discentes, apresentamos algumas 

estratégias que podem ser usadas para atender estas dimensões: 

O aprendiz ativo precisa de uma aula que dedique tempo para ele discutir sobre o 

assunto e realizar atividades. Com aulas que usem pouco tempo para discussão e atividades 

sobre o conteúdo poderá causar um desconforto no discente desta dimensão. O discente ativo 

precisa buscar métodos para aplicar o assunto de forma prática, retendo com maior eficiência 

o assunto. 

O sensorial prefere aprender fatos e resolver problemas com métodos bem definidos. 

Para discentes com essa preferência os professores precisam demonstrar mais fatos reais, o 

que vem da prática. Eles precisam fazer conexão do que foi visto com o mundo. Os 

aprendizes sensoriais mostram grande facilidade em aprender conteúdos reais, que se 

relacionam com o mundo. Estes aprendizes possuem dificuldades em se tratando de assuntos 

abstratos e necessitam de relação com a realidade para uma melhor construção do 

conhecimento. 

Os discentes visuais captam melhor a informação quando vem por meios visuais, por 

exemplo, gráficos, esquemas, quadros e filmes. Estes discentes devem sempre buscar 

informação em formas visuais, qualquer outra forma de representação da informação tem que 

ser adaptada para o mesmo, criando mapas conceituais, em caso de textos marcar os tópicos 

que se relacionam com as mesmas cores.  

O aprendiz sequencial aprende de forma sequencial, logicamente estruturada e sem 

fazer grandes saltos entre o conteúdo. Quando o professor dá grandes saltos na disciplina, 

estes estudantes têm dificuldades para acompanhar. O melhor a fazer é pedir para o professor 

ser mais lógico sequencialmente e buscar explicações para preencher as lacunas. Dedicar 

tempo para pegar o assunto e colocar o mesmo em ordem sequencial para estuda-lo. 

Ainda como sugestão experimental de melhoria, sugere-se a utilização de monitores 

nas disciplinas que ensinam programação/codificação estruturados da seguinte forma:  

 Um monitor disponível para sala de aula e em horários no contra turno para 

resolução de atividades e suprir dúvidas que possam surgir. Com encontros 

semanais para resolução de atividades propostas durante a semana.  
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 O outro monitor ficaria responsável por um ambiente EaD (Educação à Distância) 

com os conteúdos da disciplina e com as atividades para serem realizadas pelos 

discentes. O ambiente disponibilizaria diversas formas do assunto contemplando 

diversos estilos de aprendizagem, por exemplo, artigos, slides das aulas, 

exercícios, vídeo-aula disponíveis no YouTube, entre outros.  

 Um terceiro monitor para acompanhar a disciplina durante as aulas para auxiliar o 

professor nas atividades necessárias e suprir as dúvidas da turma de forma mais 

rápida do que com o professor sozinho. 
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6. CONCLUSÕES  

De acordo com os resultados da pesquisa, podemos ver que os objetivos da pesquisa foram 

alcançados e discutidos como esperado. 

O docente conhecendo os estilos de aprendizagem dos seus discentes pode usar 

métodos e estratégias inovadoras e personalizadas, formando assim uma metodologia 

diversificada, de aprendizagem para criar uma sala de aula mais adequada aos discentes.  

Acreditamos que esta pesquisa resulte num constante movimento de reflexão por parte 

dos docentes e discentes, durantes as práticas pedagógicas e suas implicações. Assim, pode-se 

buscar cenários onde o professor e o estudante estejam trabalhando com estilos de 

aprendizagem e de ensino de forma mais síncrona, na aprendizagem de 

programação/codificação. 

Como trabalhos futuros, sugere-se a pesquisa e acompanhamento das disciplinas que 

ensinam programação/codificação com a utilização de monitores, conforme a sugestão de 

melhoria.  

Como limitações da pesquisa, destaca-se que o estudo se limitou a Universidade de 

Pernambuco, localizado no Estado de Pernambuco. Além disso, para pesquisas futuras, 

sugere-se a replicação da pesquisa em cursos de Graduação de áreas diversas, sendo relevante 

para instituições de Ensino Superior o conhecimento e entendimento dos estilos de 

aprendizagem dos seus alunos, a fim de que possam estruturar as formas de exposição dos 

conteúdos aos discentes, bem como auxiliar os professores na escolha de sua metodologia de 

ensino para que consigam atingir o maior número de estudantes possível. 
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APÊNDICE A - RESULTADO COMPLETO DA PESQUISA 

 

Tabela com as respostas de todos os participantes da pesquisa. Esta tabela mostra o 

resultado do cálculo
10

 que resulta a preferência por cada dimensão. 

Número 

de 

respostas 

Preferência 

Ativo/Reflexivo 

Preferência 

Sensorial/Intuitivo 

Preferência 

Visual/Verba

l 

Preferência 

Sequência/Global 

1 5 Ativo 7 Sensorial 5 Visual 1 Sequencial 

2 5 Ativo 3 Sensorial 9 Visual 9 Sequencial 

3 7 Ativo 5 Sensorial 1 Visual 3 Sequencial 

4 1 Ativo 5 Sensorial 7 Visual 3 Sequencial 

5 1 Ativo 5 Intuitivo 1 Verbal 3 Global 

6 5 Ativo 3 Intuitivo 3 Visual 5 Sequencial 

7 9 Ativo 7 Sensorial 3 Visual 5 Sequencial 

8 3 Ativo 7 Sensorial 3 Verbal 1 Sequencial 

9 3 Ativo 3 Intuitivo 1 Verbal 1 Global 

10 7 Ativo 3 Sensorial 3 Visual 3 Sequencial 

11 3 Ativo 5 Intuitivo 5 Visual 1 Global 

12 1 Ativo 1 Sensorial 1 Verbal 1 Sequencial 

13 5 Ativo 5 Sensorial 5 Visual 3 Sequencial 

14 3 Reflexivo 1 Sensorial 1 Visual 3 Sequencial 

                                                 
10

 Subtrair a quantidade de respostas A por as de B resultando na preferência de Leve, 

moderado e forte. 
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15 1 Ativo 3 Sensorial 3 Visual 3 Sequencial 

16 7 Ativo 7 Sensorial 3 Visual 7 Sequencial 

17 1 Ativo 3 Sensorial 3 Verbal 5 Sequencial 

18 5 Ativo 1 Sensorial 1 Visual 3 Global 

19 7 Ativo 7 Sensorial 1 Visual 7 Sequencial 

20 5 Ativo 5 Sensorial 3 Visual 1 Sequencial 

21 3 Reflexivo 3 Intuitivo 3 Visual 3 Sequencial 

22 9 Ativo 3 Sensorial 1 Visual 5 Sequencial 

23 3 Ativo 9 Intuitivo 3 Visual 7 Global 

24 7 Ativo 3 Sensorial 7 Visual 5 Sequencial 

25 5 Ativo 7 Sensorial 3 Visual 1 Global 

26 1 Ativo 1 Sensorial 3 Visual 3 Global 

27 3 Ativo 1 Intuitivo 5 Visual 3 Sequencial 

28 3 Ativo 1 Sensorial 3 Visual 5 Sequencial 

29 1 Ativo 1 Intuitivo 3 Verbal 1 Sequencial 

30 3 Reflexivo 1 Sensorial 1 Visual 3 Sequencial 

31 5 Ativo 1 Intuitivo 3 Verbal 3 Global 

32 3 Ativo 3 Sensorial 3 Verbal 1 Sequencial 

33 5 Ativo 1 Intuitivo 1 Visual 3 Global 
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34 3 Reflexivo 5 Intuitivo 1 Verbal 5 Global 

35 1 Ativo 5 Sensorial 1 Verbal 1 Sequencial 

36 3 Ativo 1 Intuitivo 1 Verbal 9 Global 
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APENDICE B – QUESTOES USADAS NA ENTREVISTA COM O 

DOCENTES 

Diante do elevado numero de evasão e/ou retenção dos discentes dos cursos de 

Computação, que para Gomes (2008) “o problema” é a programação/codificação. Como o 

senhor(a) lida com a evasão e/ou retenção dos discentes no curso? 

 

O senhor(a) já utilizou alguma estratégia para o ensino de programação/codificação? 

Esta técnica foi eficiente (comente um pouco sobre ela)? Se não, qual o motivo de não ter sido 

eficiente? 

 

Como o senhor(a) enfatizada a informação:  

Concreta (imagens, sons, sensações físicas)  

Abstrata (possibilidades, intuição, dicas) 

 

Que modo de apresentação é mais utilizado: 

Visual (figuras, gráficos, diagramas, filmes, demonstrações)  

Verbal (leituras, palestras, discussões) 

 

Qual a participação esperada do estudante:  

Ativa (os estudantes se movem, falam, refletem)  

Passiva (assistem e escutam) 

 

Sob qual perspectiva a informação é apresentada:  

Sequencial (progressão passo a passo – as árvores)  

Global (contexto e relevância – a floresta) 
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ANEXO A - ÍNDICE DE ESTILOS DE APRENDIZAGEM FELDER-SILVERMAN 

 

Índice de Estilos de Aprendizagem Felder-Silverman 

1. Eu compreendo melhor alguma coisa depois de: 

(a) Experimentar. 

(b) Refletir sobre ela. 

2. Eu me considero: 

(a) Realista. 

(b) Inovador(a). 

3. Quando eu penso sobre o que fiz ontem, é mais provável que aflorem: 

(a) Figuras. 

(b) Palavras. 

4. Eu tendo a: 

(a) Compreender os detalhes de um assunto, mas a estrutura geral pode ficar 

imprecisa. 

(b) Compreender a estrutura geral de um assunto, mas os detalhes podem ficar 

imprecisos. 

5. Quando estou aprendendo algum assunto novo, me ajuda: 

(a) Falar sobre ele. 

(b) Refletir sobre ele. 

6. Se eu fosse um professor, eu preferia ensinar uma disciplina: 

(a) Que trate com fatos e situações reais. 

(b) Que trate com ideias e teorias. 

7. Eu prefiro obter novas informações através de: 

(a) Figuras, diagramas, gráficos ou mapas. 

(b) Instruções escritas ou informações verbais. 

8. Quando eu compreendo: 

(a) Todas as partes, consigo entender o todo. 

(b) O todo, consigo ver como as partes se encaixam. 

9. Em um grupo de estudo, trabalhando um material difícil, eu provavelmente: 

(a) Tomo a iniciativa e contribuo com ideias. 

(b) Assumo uma posição discreta e escuto. 

10. Acho mais fácil: 

(a) Aprender fatos. 
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(b) Aprender conceitos. 

11. Em um livro com uma porção de figuras e desenhos, eu provavelmente: 

(a) Observo as figuras e desenhos cuidadosamente. 

(b) Atento para o texto escrito. 

12. Quando resolvo problemas de matemática, eu: 

(a) Usualmente trabalho de maneira a resolver uma etapa de cada vez. 

(b) Frequentemente antevejo as soluções, mas tenho que me esforçar muito para 

conceber as 

etapas que chegam ao resultado.  

13. Nas disciplinas que cursei eu: 

(a) Em geral fiz amizade com muitos dos colegas. 

(b) Raramente fiz amizade com muitos dos colegas. 

14. Em literatura de não-ficção, eu prefiro: 

(a) Algo que me ensine fatos novos ou me indique como fazer alguma coisa. 

(b) Algo que me apresente novas ideias para pensar. 

15. Eu gosto de professores 

(a) Que colocam uma porção de diagramas no quadro. 

(b) Que gastam bastante tempo explicando. 

16. Quando estou analisando uma estória ou novela eu 

(a) Penso nos incidentes e tento colocá-los juntos para identificar os temas. 

(b) Tenho consciência dos temas quando termino a leitura e então tenho que voltar 

atrás para encontrar os incidentes que os confirmem. 

17. Quando inicio a resolução de um problema para casa, normalmente eu: 

(a) Começo a trabalhar imediatamente na solução. 

(b) Primeiro tento compreender completamente o problema. 

18. Prefiro a ideia da: 

(a) Certeza. 

(b) Teoria. 

19. Relembro melhor: 

(a) O que vejo. 

(b) O que ouço. 

20. É mais importante para mim que o professor: 

(a) Apresente a matéria em etapas sequenciais claras. 

(b) Apresente um quadro geral e relacione a matéria com outros assuntos. 
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21. Eu prefiro estudar: 

(a) Em grupo. 

(b) Sozinho(a). 

22. Eu costumo ser considerado(a): 

(a) Cuidadoso(a) com os detalhes do meu trabalho. 

(b) Criativo(a) na maneira de realizar meu trabalho. 

23. Quando busco orientação para chegar a um lugar desconhecido, eu prefiro: 

(a) Um mapa. 

(b) Instruções por escrito. 

24. Eu aprendo: 

(a) Num ritmo bastante regular. Se estudar pesado, eu “chego lá”. 

(b) Em saltos. Fico totalmente confuso(a) por algum tempo e, então, repentinamente 

eu tenho um “estalo”. 

25. Eu prefiro primeiro: 

(a) Experimentar as coisas. 

(b) Pensar sobre como é que eu vou fazer. 

26. Quando estou lendo como lazer, eu prefiro escritores que 

(a) Explicitem claramente o que querem dizer. 

(b) Dizem as coisas de maneira criativa, interessante. 

27. Quando vejo um diagrama ou esquema em uma aula, relembro mais facilmente 

(a) A figura. 

(b) O que o(a) professor(a) disse a respeito dela. 

28. Quando considero um conjunto de informações, provavelmente eu 

(a) Presto mais atenção nos detalhes e não percebo o quadro geral. 

(b) Procuro compreender o quadro geral antes de atentar para os detalhes. 

29. Relembro mais facilmente: 

(a) Algo que fiz. 

(b) Algo sobre o que pensei bastante. 

30. Quando tenho uma tarefa para executar, eu prefiro: 

(a) Dominar uma maneira para a execução da tarefa. 

(b) Encontrar novas maneiras para a execução da tarefa. 

31. Quando alguém está me mostrando dados, eu prefiro: 

(a) Diagramas e gráficos. 

(b) Texto sumarizando os resultados. 
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32. Quando escrevo um texto, eu prefiro trabalhar (pensar a respeito ou escrever): 

(a) A parte inicial do texto e avançar ordenadamente. 

(b) Diferentes partes do texto e ordená-las depois. 

33. Quando tenho que trabalhar em um projeto em grupo, eu prefiro que se faça primeiro: 

(a) Um debate (brainstorming) em grupo, onde todos contribuem com ideias. 

(b) Um brainstorming individual, seguido de reunião do grupo para comparar ideias. 

34. Considero um elogio chamar alguém de: 

(a) Sensível. 

(b) Imaginativo. 

35. Das pessoas que conheço em uma festa, provavelmente eu me recordo melhor: 

(a) De sua aparência. 

(b) Do que elas disseram de si mesmas. 

36. Quando estou aprendendo um assunto novo, eu prefiro: 

(a) Concentrar-me no assunto, aprendendo o máximo possível. 

(b) Tentar estabelecer conexões entre o assunto e outros com ele relacionados. 

37. Mais provavelmente sou considerado(a): 

(a) Expansivo(a). 

(b) Reservado(a). 

38. Prefiro disciplinas que enfatizam: 

(a) Material concreto (fatos, dados). 

(b) Material abstrato (conceitos, teorias). 

39. Para entretenimento, eu prefiro: 

(a) Assistir televisão. 

(b) Ler um livro. 

40. Alguns professores iniciam suas preleções com um resumo do que irão cobrir. Tais 

resumos são: 

(a) De alguma utilidade para mim. 

(b) Muito úteis para mim. 

41. A ideia de fazer o trabalho de casa em grupo, com a mesma nota para todos do grupo: 

(a) Me agrada. 

(b) Não me agrada. 

42. Quando estou fazendo cálculos longos: 

(a) Tendo a repetir todos os passos e conferir meu trabalho cuidadosamente. 

(b) Acho cansativo conferir o meu trabalho e tenho que me esforçar para fazê-lo. 
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43. Tendo a descrever os lugares onde estive: 

(a) Com facilidade e com bom detalhamento. 

(b) Com dificuldade e sem detalhamento. 

44. Quando estou resolvendo problemas em grupo, mais provavelmente eu: 

(a) Penso nas etapas do processo de solução. 

(b) Penso nas possíveis consequências, ou sobre as aplicações da solução para uma 

ampla faixa de áreas. 
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ANEXO B - EMENTA DAS DISCIPLINAS  

 

Ementa das disciplinas que envolvem, diretamente, o ensino de 

programação/codificação. 

Disciplina Ementa 

PROGRAMAÇÃO I 

Construção de algoritmos. Conceitos básicos de um 

programa: variáveis, operadores e expressões, estruturas de 

controle (atribuição, seleção, repetição). Introdução à uma 

linguagem de programação estruturada. Ambientes de 

programação. Dados estruturados: vetores, matrizes e registros. 

Manipulação de Arquivos. Subprogramas: funções e 

procedimentos. Passagem de parâmetros (por valor e por 

referência). Recursividade. Ensino de programação. 

PROGRAMAÇÃO II 

Conceitos da programação orientada a objetos. 

Exploração de uma linguagem de programação orientada a 

objetos, através de suas construções e bibliotecas. Uso de 

ambiente integrado de desenvolvimento (IDE). Projeto: 

desenvolvimento, documentação e avaliação de sistemas de 

software de pequeno porte. 

ALGORITMOS E 

ESTRUTURAS DE DADOS 

Análise de algoritmos: notação O e análise assintótica; 

Estruturas de Dados: Pilhas, Filas, Listas, Árvores, Florestas e 

Introdução à Grafos; Algoritmos de casamento de padrões, 

pesquisa de dados e classificação de dados; NP completude; 

Estruturas de dados avançadas e aplicações. 

PROGRAMAÇÃO III 

Fundamentos de arquitetura de sistemas Web em camadas 

(Modelo Visão Controlador). Interface gráfica do usuário em 

ambiente Web. Utilização da linguagem de programação 

orientada Java voltada para web (J2EE, JSP e Servlets). Conexão 

com banco de dados (JDBC). Anotações e reflexão. Servidores 

de aplicação. Desenvolvimento de componentes corporativos. 

Camadas de persistência e mapeamento OO-ER. Arquitetura 

orientada a serviços e Webservices. Frameworks de aplicação 

JSF e JBoss Seam. Framework de aplicação Spring. Frameworks 

de programação orientada a aspectos (JBoss AOP, Spring AOP). 

Aplicações móveis. Estudos de caso de aplicações desenvolvidas 

com a linguagem Java para Web. 
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ANEXO C - QUESTIONÁRIO SOBRE O ESTILO DAS DISCIPLINAS 
 

Disciplina: 

______________________________________________________ 

 

 

1- Mais Ativa ( )                        Mais Reflexiva ( ) 

Ativa: Predominância de discussões e aplicações práticas, experimentos 

e trabalhos em grupos. 

Reflexiva: Predominância de reflexões nos assuntos antes das 

discussões e aplicações práticas e trabalhos individuais. 

 

2- Mais Sensorial ( )                  Mais Intuitiva ( ) 

Sensorial: Predominância de resolução de problemas com 

procedimentos bem estabelecidos, com memorização e trabalhos experimentais. 

Intuitiva: Predominância de fórmulas matemáticas, abstrações e 

inovações, com pouca memorização e poucas repetições. 

3- Mais Visual ( )                       Mais Verbal ( ) 

Visual: Predominância de aulas mais simbólicas (gráficos, filmes, 

quadros, diagramas etc.). 

Verbal: Predominância de aula mais escrita e falada. 

4- Mais Sequencial ( )               Mais Global ( ) 

Sequencial: Predominância de resolução de problemas por meio de 

etapas graduais e lógicas. 

Global: Predominância de resolução de problemas a partir da visão global 

e de forma aleatória. 

 


