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RESUMO: O ensino a distância associado ao uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) como ferramentas de 
interação entre o aluno e o educador tornou-se um grande nicho de pesquisa em todo o mundo. As técnicas para melhorar 
a eficácia da aprendizagem nos AVAs buscam encontrar relações entre o progresso pedagógico e os recursos tecnológicos 
educacionais disponíveis nesses ambientes. Nesse contexto, este trabalho procurou associar a teoria dos estilos de apren-
dizagem ao comportamento dos estudantes em ensino a distância, observando suas interações com o Ambiente Virtual 
de Aprendizagem e tentando associá-las ao seu estilo de aprendizagem, identificado com o Questionário de Estilos de 
Aprendizagem Honey-Alonso (CHAEA). Os resultados mostram que não há correlação entre esses elementos, o que pode 
evidenciar, na verdade, ausência de consistência entre essas teorias.

Palavras-chave: Educação a distância. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Estilos de aprendizagem. Padrão de comporta-
mento. Análise de correlação.

ABSTRACT: Distance learning associated with the use of Virtual Learning Environments (VLE) as tools for interaction between 
the learner and the educator has become a large research niche throughout the world. Techniques for improving effectiveness 
of learning in VLEs seek to find relations between pedagogical progress and educational technological resources available at 
the VLEs. In this context, this work has sought to associate the theory of Learning Styles with the behavior of the students in 
Distance Learning. By observing their interactions with the Virtual Learning Environment and trying to associate them with 
their learning style, identified with the Honey-Alonso Learning Styles Questionnaire (CHAEA). The results show that there 
is no correlation between these elements, which may evidence, actually, absence of consistency between these theories.

Keywords: Distance learning. Virtual Learning Environments. Learning Style. Behavioral pattern. Correlation analysis. 
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INTRODUÇÃO

Com a crescente demanda dos cursos ofe-
recidos pela modalidade de educação a distância 
(EAD), associados com as Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação (TIC) desenvolvidas, surge, 
no início dos anos 2000, uma nova modalidade 
de curso a distância através da Internet, que são 
os cursos on-line (COELHO NETO et al., 2011).

Foi através desse cenário de crescimento, 
perpetuado até os dias de hoje, que surgiram 
os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), 
classificados como softwares que agregam fer-
ramentas para a criação, tutoria e gestão de ati-
vidades que normalmente se apresentam sob a 
forma de cursos (SILVA, 2011). Esses ambientes 
tomaram forma e foram desenvolvidos para gerir 
essa nova modalidade de apoio ao desenvolvi-
mento e andamento de cursos desenvolvidos na 
modalidade EAD. 

Esses ambientes são desenvolvidos para 
oferecer cursos on-line em que a interação pro-
fessor e aluno acontece a distância, isto é, em 
ambientes fisicamente distintos (PIVA JÚNIOR 
et al., 2011). Para isso, esses ambientes estão 
cheios de recursos pedagógicos que têm o in-
tuito de auxiliar o professor no processo de cria-
ção, planejamento e controle de curso ou disci-
plina on-line.

 Devido à distância espacial e temporal en-
tre professor e aluno, a organização didática e 
pedagógica terá de ser bem planejada, de modo 
que os alunos assumam a construção autônoma 
do seu processo de aprendizagem sem a presen-
ça física do professor (SILVA, 2011). 

Pensando nisso, esse trabalho buscou co-
nhecer como o aluno de EAD se comporta atra-
vés da sua interação com os recursos e ativida-
des acessados no AVA para verificar a existência 
ou não da relação desse comportamento com o 
seu estilo de aprendizagem (EA) predominante 
identificado.

 Para entendermos melhor o que são os 
estilos de aprendizagem (EA), tomamos o con-
ceito de Alonso e Gallego (2000), com base nos 
estudos de Keefe (1979), que conceitua os estilos 
de aprendizagem como sendo traços cognitivos, 
afetivos e fisiológicos, que servem como indica-
dores relativamente estáveis de como os alunos 
percebem, interagem e respondem a seus am-
bientes de aprendizagem.

Em Alonso et al. (2002), os autores afirmam 
que todas as pessoas usam diferentes estilos de 
aprendizagem, embora um seja geralmente pre-

dominante. Isso quer dizer que aprendemos atra-
vés de todos os quatro estilos de aprendizagem 
(Ativo, Teórico, Reflexivo e Pragmático), mas sem-
pre existirá um que predomina e determina a for-
ma como o ser humano mais gosta de aprender.

Então, se o EA predominante do aluno for de-
tectado no início do processo de ensino e apren-
dizagem, ele tende a se tornar eficaz e benéfico, 
pois o professor, conhecendo melhor o compor-
tamento dos seus alunos, poderá preparar melhor 
seus conteúdos pedagógicos satisfazendo, assim, 
a necessidade de toda a turma. Mas será que exis-
te uma relação entre o comportamento do aluno 
EAD com o seu EA predominante?

Em busca da resposta a esse questiona-
mento, este trabalho buscou encontrar a exis-
tência ou não da relação entre esses dois pa-
râmetros, o comportamento do aluno EAD ao 
interagir com os recursos e atividades dispostas 
no AVA e o seu EA predominante detectado 
através do seu autorrelato feito através do preen-
chimento do questionário CHAEA (Cuestionario 
Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje).

Nesse sentido, este estudo se debruçou na 
pesquisa de algum método de correção que pu-
desse encontrar uma relação direta entre esses 
dois parâmetros e que estão descritos na meto-
dologia deste trabalho.

METODOLOGIA

A questão investigada neste trabalho foi 
saber se existe uma relação direta entre o EA 
predominante do aluno com o seu comporta-
mento no AVA ao interagir com os recursos e 
atividades disponibilizados no Ambiente Edu-
cacional. Será que podemos identificar os EA 
dos alunos de uma turma on-line através do seu 
comportamento ao interagir com as ferramentas 
da plataforma? Ou ainda, será que algum dos EA 
é característico dos alunos EAD?

Para responder a esses questionamentos, o 
processo de investigação foi dividido em qua-
tro etapas, sendo que, na primeira, foi aplica-
do o questionário de identificação de estilos de 
aprendizagem CHAEA 32 simplificado, de forma 
on-line no próprio AVA onde o aluno acessa o 
curso em que está matriculado. A segunda etapa 
foi de análise desses dados do questionário, no 
qual foi identificado o EA predominante de cada 
aluno. Na terceira etapa, foram executadas as 
consultas na base de dados do AVA para obter 
os comportamentos dos alunos, fruto das suas 
interações com o AVA. Na quarta etapa, ocor-
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reu a aplicação dos métodos, que teve como 
objetivo encontrar alguma correlação entre os 
EA predominantes dos alunos com os seus com-
portamentos no AVA. Para isso, foram testadas 
duas técnicas. Na primeira técnica, foi usada 
uma rede neural (RN) com objetivo de classi-
ficar os comportamentos dos alunos de acordo 
com o seu EA predominante; e, na segunda, foi 
avaliada a relação dos dados através do método 
de correlação linear de Pearson (MORETTIN; 
BUSSAB, 2017). 

Aplicação do questionário

Neste estudo, foi aplicado o questionário 
de identificação de estilos de aprendizagem 
CHAEA 32 simplificado, que corresponde ao 
trabalho das pesquisadoras Vega e Patino (2013) 
que teve como objetivo readaptar o questioná-
rio CHAEA 80 proposto por Alonso et al. (2002), 
que reduz o número de questões de 80 para 32, 
sem que houvesse perda na qualidade dos da-
dos extraídos.

O questionário CHAEA 32 simplificado foi 
aplicado, inicialmente, em uma instituição de en-
sino superior, da qual participaram 650 alunos. 
Após a realização da limpeza dos dados incon-
sistentes, isto é, preenchimento incompleto ou 
falta de preenchimento das respostas dadas pelos 
alunos, chegou-se a um total final de 598 alunos.

Segundo os autores Miranda e Morais 
(2008), o questionário foi elaborado com ob-
jetivo de identificar o estilo de aprendizagem 
predominante de cada aluno participante, que 
pressupõe suas atitudes face ao processo de 
aprendizagem. Para que as respostas às ques-
tões do questionário ficassem mais humaniza-
das, foi utilizada a escala Likert que, ao contrá-
rio dos questionários de perguntas fechadas em 
SIM ou NÃO, a escala Likert nos permite medir 
e conhecer o grau de concordância do entrevis-
tado com as afirmações propostas (ALMEIDA; 
FREIRE, 2000).

A escala Likert é muito útil para situações 
em que se precisa de um detalhamento maior 
da opinião do entrevistado, fazendo com que as 
respostas não fiquem niveladas apenas às suas 
extremidades, mas se possa também expressar 
posições intermediárias. Ficam, assim, as qua-
tro opções de escolha: 1 – “totalmente em de-
sacordo”; 2 – “em desacordo”; 3 – “de acordo”; 
4 – “totalmente de acordo”, permitindo, desse 
modo, que o entrevistado defina sua resposta de 
maneira mais maleável e sem dúvidas.

Identificação dos estilos de aprendizagem

Para identificar o EA de cada aluno, foram 
tabuladas as respostas dadas ao questionário e, 
ao final, foram contabilizadas quantas respos-
tas de cada opção (1; 2; 3 e 4) cada aluno deu, 
chegando-se à pontuação adquirida dos alunos 
para cada um dos quatro tipos – Ativo, Teórico, 
Reflexivo e Pragmático – da classificação dos EA.

Ao concluir essa etapa, constatamos que 
havia alunos com valores muito próximos em 
mais de um tipo de EA, então usamos outra téc-
nica, que foi a de dispor as pontuações dos tipos 
de EA em 5 categorias. Para cada tipo de EA, foi 
atribuída uma categoria (1 a 5) que correspondia 
ao intervalo dos valores extraídos entre o menor 
e o maior valor encontrado nas amostras dos 
alunos para cada tipo de EA. Nessa técnica, a 
mesma utilizada por Honey e Mumford (1986) e 
seguida por Alonso e Gallego (2000), define-se, 
para cada tipo de estilo, uma correspondência 
de faixa de valores que se baseia nas pontua-
ções fornecidas pela amostra dos alunos respon-
dentes do questionário.

As categorizações das faixas dos tipos de 
EA ficaram definidas com o percentual de 10% 
das amostras dos valores mais altos, classifica-
dos como nível “muito alto” de preferência, as 
20% seguintes integram as amostras classifica-
das como nível “alto”, as 40% subsequentes, 
classificadas como nível “moderado”, as próxi-
mas 20% são classificadas como nível “baixo” 
e, concluindo, as 10% restantes, classificadas 
como nível “muito baixo” de predominância. 
Ao final das análises dos dados dos 598 alunos, 
chegamos aos intervalos que categorizam os es-
tilos de aprendizagem.

A partir dessa classificação, foi feita uma 
nova filtragem, em que se separaram os regis-
tros cujas categorias em todos os estilos apre-
sentassem somente os valores 5 (Muito Baixa), 4 
(Baixa) ou 3 (Moderada) ou a combinação entre 
eles, por reconhecer que esses alunos não apre-
sentam nenhum EA como predominante, o que 
rotulamos como estilo de aprendizagem indefi-
nido. Os alunos com valores enquadrados nas 
categorias 1 (muito alto) ou 2 (alto) tiveram seus 
EA predominantes destacados.

A Figura 1 apresenta as quantidades de alu-
nos e seus respectivos estilos de aprendizagem 
predominantes. Há uma maior concentração no 
estilo reflexivo, ou seja, a base de dados é mui-
to desequilibrada. Esse desbalanceamento entre 
as classes pode ser atribuído a diversos fatores. 
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Um deles é o fato de o questionário apresentar 
para esses estilos de aprendizagens perguntas 
em que parece haver mais dificuldade do aluno 
de responder negativamente. A negação dessas 
perguntas parece assumir que o aluno tem pou-
co cuidado na tomada de decisão, que é uma 
característica indesejada para um estudante.

Figura 1 – Distribuição dos estilos de aprendizagem dos 
598 alunos (Quantidade x Estilos)

Identificação dos comportamentos

Essa fase teve como objetivo identificar os 
comportamentos dos alunos pertencentes às tur-
mas selecionadas que fizeram parte da pesquisa. 
Para isso, foi preciso acessar algumas tabelas da 
base de dados do Ambiente Virtual de Apren-
dizagem em uso, onde fica armazenado todo o 
histórico de acesso e interação dos alunos dos 
cursos ministrados no formato EAD junto ao 
AVA. Tudo isso com objetivo de colher informa-
ções de comportamento destes na plataforma.

Para obter as variáveis de comportamen-
to, foram realizadas várias consultas em código 
SQL – Structured Query Language na base de 
dados do AVA. A Figura 2 mostra um exemplo 
de uma das consultas realizadas com objetivo 
de retornar o tempo de resposta do aluno ao 
executar o envio de uma tarefa.

Figura 2 – Exemplo do código SQL – Tempo para Enviar 
Tarefa

Em cada consulta realizada, era retornado 
um valor correspondente à variável de compor-
tamento de uma ação de cada aluno de acordo 
com sua interação com o AVA, como o número 
de mensagens postadas pelo aluno durante o 
transcorrer do curso. 

Conhecido o comportamento de cada alu-
no ou, ainda, como ele reage ao estímulo dos 
professores através de recursos e atividades dis-
ponibilizados no AVA, chegou-se ao conheci-
mento do padrão de comportamento individual 
de cada um deles.

As variáveis identificaram: o número de 
acesso ao curso, a quantidade de mensagens 
enviadas, a quantidade de acessos aos recursos 
pasta, página, arquivo e URL, também identifi-
camos a quantidade de acesso às atividades ta-
refa, questionário e fórum.

Aplicação dos métodos

Método de implementação da rede neural

Após a identificação dos comportamentos 
dos alunos, partimos para as análises dos dados 
a começar pelo primeiro método, que foi a im-
plementação da rede neural utilizando todos os 
dados colhidos dos alunos que configuraram 
seus comportamentos no AVA juntamente com 
o seu EA identificado. Optou-se pela rede neu-
ral multicamada, por tratar-se de um algoritmo 
de aprendizagem de máquina supervisionado, 
aplicado a problemas de dados não lineares 
(HAYKIN, 2007).

O algoritmo foi desenvolvido utilizando a 
biblioteca de aprendizado de máquina de có-
digo aberto para a linguagem de programação 
Python: Scikit-learn (SCIKIT-LEARN, 2019). Essa 
biblioteca foi escolhida por fornecer ferramen-
tas simples e eficientes para mineração e análise 
de dados, por exemplo, a classe MLPClassifier, 
que implementa um perceptron multicamadas, 
utilizando o algoritmo de aprendizado de retro-
propagação do erro (SCIKIT-LEARN, 2019).

A multilayer perceptron (MLP), ou rede de 
múltiplas camadas, é uma rede neural semelhan-
te ao perceptron, que é uma rede mais simples, 
mas se difere por possuir mais de uma camada 
de neurônios e também por usar o algoritmo da 
retropropagação de erro (HAYKIN, 2007).

Sabendo que a padronização dos dados 
é um requisito comum para os algoritmos de 
aprendizagem de máquina, não se pode deixar 
de comentar que os dados, antes de processados 
pela rede neural, foram também normalizados. 
Para isso, foi utilizado um módulo (preproces-
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sing) da biblioteca Scikit-learn, que disponibiliza 
algumas classes de normalização e padroniza-
ção de dados como a MinMaxScaler, a Standar-
dScaler e a RobustScaler.

· MinMaxScaler: esta classe pega todas as entra-
das e subtrai pelo menor valor correspondente, 
depois divide pela diferença entre o menor e 
o maior valor da respectiva entrada (SCIKIT-
-LEARN, 2019). 

· StandardScaler: esta outra classe implementa 
o cálculo da média e o desvio padrão de um 
conjunto de dados de treinamento (SCIKIT-LE-
ARN, 2019). 

· RobustScaler: por último, esta classe remove 
outliers (valores atípicos), retirando a mediana 
e dimensionando os dados de acordo com o 
intervalo de quantil (SCIKIT-LEARN, 2019).  

Ao implementar os algoritmos, optou-se 
por utilizar, para avaliar os resultados da clas-
sificação, a acurácia e a matriz de confusão. 
No entanto, pouca variação na rede neural foi 
notada ao se utilizar cada uma dessas classes 
individualmente. A Tabela 1 mostra o resultado 
médio, após as interações realizadas pela rede 
neural. Nesta, a acurácia média foi de 20%.

Tabela 1 – Matriz de confusão do resultado médio da rede 
neural multicamadas

Quando o coeficiente de correlação se 
aproxima de 1, nota-se um aumento no valor de 
uma variável quando a outra também aumenta, 
ou seja, há uma relação linear positiva. E, quan-
do o coeficiente se aproxima de -1, também é 
possível dizer que as variáveis são correlaciona-
das, mas, nesse caso, quando o valor de uma 
variável aumenta, o da outra diminui, sendo esta 
chamada de correlação negativa ou inversa.

Um coeficiente de correlação próximo de 
zero indica que não há relação entre as duas 
variáveis, e quanto mais eles se aproximam de 
1 ou -1, mais forte é a relação. A Figura 3 apre-
senta o valor do coeficiente de correlação linear 
de Pearson, que buscou a correção entre as va-
riáveis de comportamento e os EA dos alunos.

Predito/  
Esperado

Indefinido

Ativo

Teórico

Reflexivo

Pragmático

Indefinido 

8,23%

2,33%

2,37%

6,07%

1,42%

Ativo 

1,63%

0,92%

0,78%

2,63%

0,23%

Teórico 

0,88%

0,32%

0,23%

0,97%

0,13%

Reflexivo 

10,12%

4,45%

3,07%

10,48%

2,48%

Pragmático 

14,13%

5,32%

3,55%

14,85%

2,40%

Fonte: Próprio autor

Esse resultado mostra que a rede neural não 
conseguiu encontrar um modelo que permitisse 
relacionar os dados do comportamento com os 
estilos de aprendizagem. Apesar do potencial de 
generalização de classificação da RN, os dados 
de comportamento obtidos no AVA não foram 
suficientes para realizar tal classificação.

Método de implementação da análise  
de correlação

Para uma melhor compreensão do rela-
cionamento que está sendo criado entre as di-
ferentes variáveis geradas, utilizamos o método 
estatístico de correlação linear de Pearson, que, 
segundo Skinner (2003), corresponde a um co-
eficiente a ser encontrado que revela um grau 
de relação entre duas variáveis quantitativas e 
exprime o grau de correlação através de valores 
situados entre -1 e 1.

De acordo com os resultados apresentados 
na Figura 3, percebemos que, como todas as va-
riáveis apresentam baixa correlação linear com 
os EA, essas variáveis não são boas preditoras 
para o estilo de aprendizagem. A maior corre-
lação foi encontrada na variável “quantidade de 
acesso à página”, cujo valor foi 0,073.

A Figura 4 mostra o gráfico de pontos que 
relaciona as variáveis “quantidade de acesso à 
página” e “quantidade de acesso ao chat” para 
cada uma das cinco categorias de estilos de 
aprendizagem. Percebe-se que não há evidên-
cias de correlação entre os grupos, ou seja, não 
apresentam qualquer padrão aparente.

Figura 3 – Correlação entre as variáveis de comportamento e os EA

Figura 4 – Diagrama de dispersão entre duas variáveis de comportamento.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da execução da rede neural, por 
diversas vezes, chegou-se à conclusão de que 
alguns elementos precisam ser revistos para que 
se possa elaborar um modelo. Temos, como 
exemplo, as variáveis de comportamento que 
são quantidades, mas poderiam ser notas das 
atividades, tempo de resposta aos recursos, qua-
lidade das interações em fóruns etc. Ou seja, di-
versificar as variáveis de modo que elas, de fato, 
identifiquem o comportamento dos alunos. Ou-
tra possibilidade é normalizar os dados de forma 
que fiquem, de fato, comparáveis, ou seja, um 
aluno pode ter baixa quantidade de acessos a 
um recurso em relação a outro aluno, contudo, 
esse número somente reflete o baixo estímulo 
feito pelo professor com o recurso.

Os resultados não apresentaram valores 
substanciais para uma precisão ótima da rede 
neural, no entanto, neste estudo, podemos res-
saltar a identificação de alunos que não apre-
sentaram nenhum EA predominante, o que foi 
classificado como estilo “indefinido”, pois suas 
respostas ao questionário CHAEA 32 não apre-
sentavam nenhum valor considerado como 
“Muito Alto” ou “Alto” para algum EA.

Outro ponto, objeto da pesquisa e descrito 
na seção da metodologia era identificar a exis-
tência de algum EA predominante para alunos 
da EAD que desenvolvem suas atividades atra-
vés de interações com algum AVA. Para essa 
questão, conseguimos identificar que a maioria 
dos alunos participantes da pesquisa apresentou 
o estilo reflexivo como predominante, ficando 
o estilo indefinido como o segundo mais pon-
tuado. Para isso, foi analisada a situação de 
598 alunos, sendo: 224 alunos com o estilo de 
aprendizagem predominante do tipo Reflexivo, 
185 com estilo Indefinido, 76 com estilo Prag-
mático, 70 com Ativo e 43 com estilo Teórico, 
como mostra a Figura 1. 

Em relação à falta de correção entre as va-
riáveis de comportamento e os estilos de apren-
dizagem, dentre as muitas possibilidades, pode-
mos destacar três delas, que entendemos como 
as mais relevantes: respostas do questionário, 
descritores de comportamento e definição de 
estilos de aprendizagem.

Resposta do questionário

O questionário CHAEA-32 foi aplicado 
aos alunos através da plataforma AVA, na qual 
o aluno realiza o curso EAD em que está ma-
triculado, ou seja, o aluno encontra-se sozinho 

em frente ao computador, tendo a liberdade de 
responder da forma que entender, não neces-
sariamente assumindo a responsabilidade de 
ser verdadeiro nas suas respostas. Essa suspei-
ta ocorre em função de o questionário CHAEA 
apresentar algumas questões, como a 05, a 06 e 
a 10, que entendemos ter alto grau de resistência 
dos alunos em responder negativamente.

Além disso, o questionário visa identificar 
o estilo de aprendizagem a partir das respostas 
dos alunos, ou seja, um autorrelato. Contudo, o 
aluno pode não ter maturidade suficiente para 
definir o grau exato em que ele aprende um de-
terminado assunto ou conceito através do ques-
tionário. A forma como aprendemos é complexa 
não nos é clara. Isso pode levar o aluno a dar res-
postas diferentes do que ele realmente aprende. 

Descritores de comportamento

Neste trabalho, foram utilizadas 14 vari-
áveis de comportamento. Todos elas referem-
-se à quantidade de acessos realizados pelos 
alunos a recursos oferecidos pelo professor nas 
disciplinas cursadas durante o semestre letivo. 
É possível que essas variáveis não consigam, 
de fato, descrever o comportamento dos alu-
nos de tal forma que possam ser identificados 
como descritores do estilo de aprendizagem. 
Nesse contexto, o termo “comportamento” 
segue a definição dada pela Psicologia, para 
a qual, segundo Cabral (1996), seria um con-
junto de procedimentos ou reações do indiví-
duo ao ambiente que o cerca em determinadas 
circunstâncias. Dessa forma, percebe-se que 
“comportamento” é um conceito muito amplo, 
podendo não ser totalmente caracterizado por 
um conjunto de variáveis. 

Kirschner (2017) afirma que “O compor-
tamento é uma matéria difícil, não porque seja 
inacessível, mas porque é extremamente com-
plexo. Desde que é um processo, e não uma 
coisa, não pode ser facilmente imo bilizado 
para observação.”. 

Assim, o fato de o comportamento apre-
sentar essa complexidade de caracterização 
contribui para um conjunto específico de variá-
veis não conseguir “captar” todas as dimensões 
associadas ao comportamento.

Definição de estilos de aprendizagem

Neste trabalho, adotamos o conceito de-
finido por Alonso et al. (2002), que classifica 
os estilos de aprendizagem com sendo traços 
cognitivos, afetivos e fisiológicos, que são utili-
zados como indicadores relativamente estáveis 
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de como os alunos percebem, interagem e res-
pondem a seus ambientes de aprendizagem. Os 
autores consideram a existência de quatro estilos 
de aprendizagem: ativo, reflexivo, pragmático 
e teórico. Todavia, a rotulagem da forma como 
um indivíduo aprende em quatro categorias nos 
parece pouco para captar a complexidade e a 
variedade de formas de pensar e de adquirir co-
nhecimento (aprendizagem). 

De acordo com Kirschner (2017), existe 
uma grande diferença entre o modo como al-
guém prefere aprender e o que realmente leva 
a um aprendizado eficaz, pois a preferência 
por um método de estudo não é um estilo de 
aprendizagem. Outro ponto em destaque é que 
a teoria dos estilos de aprendizagem classifica 
as pessoas de forma nominal, onde o aluno 
tende a ter preferência por um ou outro tipo de 
estilo e não de forma gradual, no qual o aluno 
inicialmente tende a desenvolver característi-
cas por um estilo e, no transcorrer do processo 
educacional, ele desenvolve preferências por 
mais outros tipos de estilos de aprendizagem.

Olhando por esse lado, ainda não pode-
mos afirmar que alunos que se comportam de 
uma certa maneira no ambiente educacional 
pertencem a algum tipo específico de estilo, pois 
esses seus comportamentos elencados como ca-
racterísticos podem ser redefinidos simplesmen-
te pelo fato de o aluno sofrer alguma influência 
externa, como uma enfermidade ou uma viagem 
no transcorrer do processo educacional.

Outro ponto a se destacar é que o uso 
do autorrelato dos alunos, através do preenchi-
mento do questionário adotado para conhecer 
seu estilo predominante, foi rotulado como um 
mau preditor para identificar a melhor manei-
ra que os alunos aprendem, pois nem sempre 
suas preferências são necessariamente o que é 
melhor para o seu aprendizado. 

Knoll et al. (2016) concluem que os estilos 
de aprendizagem estão associados a aspectos 
subjetivos da aprendizagem, e não a aspectos 
objetivos.

CONCLUSÃO

Os estilos de aprendizagem são elementos 
identificados e caracterizadores da forma como 
um indivíduo aprende. Sob a óptica educacio-
nal, essa informação poderia ser utilizada para 
facilitar a aprendizagem do aluno, alterando-se 
o planejamento do ensino, sobretudo no con-
texto atual de EAD, que se desenvolve em Am-

bientes Virtuais de Aprendizagem. O primeiro 
requisito extremamente necessário é encontrar 
uma correlação satisfatória entre os estilos de 
aprendizagem e os padrões de comportamento 
durante a aprendizagem.

Diversas razões são possíveis para a ob-
tenção desse resultado. O “comportamento” 
do aluno consiste em algo mais abrangente do 
que a quantidade de vezes que ele acessou a 
plataforma e cada recurso. Outros itens pode-
riam ser incorporados à base de dados, como 
o resultado de um questionário, o tempo que 
o aluno levou para respondê-lo, o tempo entre 
a disponibilização do recurso e a interação do 
aluno com o recurso. Além disso, o resultado 
final do aluno, se ele foi aprovado ou não na 
disciplina e, principalmente, se ele se evadiu, ou 
seja, deixou de acessar o curso num determina-
do momento da disciplina, parecem ser fatores 
que contribuem para a qualificação das bases 
de dados. Muitas opções podem ser implemen-
tadas ao processo, visando ampliar o grupo de 
variáveis e fazer com que passe a ser possível a 
construção do modelo.

Ao buscar essa correlação a partir do 
conjunto de alunos que responderam volunta-
riamente ao questionário CHAEA, observamos 
que não há correlação entre esses estilos e as 
variáveis de comportamento utilizadas no estu-
do. Essa negativa para a correlação sugere que 
alguns pressupostos podem não estar sendo 
atendidos, como a veracidade das informações 
fornecidas pelos alunos ao questionário, ou o 
próprio modelo de estilos de aprendizagem que 
está sendo utilizado, ou, ainda, que os compor-
tamentos descritos no formulário CHAEA não 
se aplicam a alunos da EAD, tendo que definir 
novas questões comportamentais específicas de 
alunos que participam de cursos na modalidade 
a distância através de interação com recursos e 
atividades do AVA em uso.

Outra possibilidade que pode ser investiga-
da é o conjunto de variáveis de comportamento 
que podem ser identificadas para caracterizar, 
efetivamente, o comportamento.

Além do resultado da análise dos dados do 
AVA, uma contribuição importante deste traba-
lho foi o refinamento na atribuição do EA para 
cada aluno. No processo indicado no trabalho 
de Vega e Patino (2013), o EA predominante do 
aluno é aquele cujo valor obtido da soma das 
respostas é o maior. Já nossa indicação é que 
isso só seja verdade quando esse valor for clas-
sificado como alto ou muito alto; caso contrá-
rio, classificamos o EA predominante do aluno 
como indefinido. 
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