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RESUMO 

 

Os estilos de aprendizagem descrevem características individuais que podem 
mudar ao longo do tempo em função da maturidade do indivíduo. Esta pesquisa 
teve como objetivo analisar as relações entre os estilos de aprendizagem 
experiencial e a percepção das habilidades adquiridas pelos discentes que 
participaram de uma metodologia ativa para ensino em administração. Para tanto, 
apresenta-se a teoria da aprendizagem experiencial que consiste em uma 
abordagem sobre o desenvolvimento de adultos. Permeando pelo campo da 
educação de adultos é abordado a aprendizagem autodirecionada e 
transformadora. Essas teorias possuem elementos vinculados às características 
da action learning, que por meio da difusão de metodologias embasadas em uma 
perspectiva construtivista, o docente age como facilitador, estimulando os 
discentes ao pensamento crítico e à reflexão durante as discussões em sala de 
aula, pois une a teoria e prática com o propósito de resolver um problema real, em 
tempo real. Cada indivíduo tem seu estilo de aprendizagem, mas poderá 
desenvolver outro estilo desde que estimulado e pressupõe-se que para isto ele 
tenha que desenvolver alguma habilidade. O desenvolvimento de novas 
habilidades na formação do discente pode ser estimulado pelos docentes por 
meio de diferentes estratégias de ensino. A fim de responder a pergunta de 
pesquisa e os objetivos propostos, optou-se pela abordagem quantitativa do tipo 
survey e quanto aos fins, exploratória-descritiva. A coleta de dados ocorreu por 
meio de um questionário e um inventário, foram pesquisados 187 discentes do 
curso de Administração de uma instituição de ensino de Santa Catarina e uma 
instituição de ensino na Paraíba. Como resultado constatou-se que nenhum 
discente possui o estilo Divergente/Reflexivo, 28% possuem o estilo 
Acomodador/Ativo, seguido de 35% que possuem o estilo Assimilador/Teórico e, 
38% possuem o estilo Convergente/Pragmático. Nesta pesquisa, as habilidades 
não foram influenciadas pelos estilos de aprendizagem, uma vez que os discentes 
avaliaram à percepção das mesmas positivamente. Conclui-se que, a metodologia 
de casos para ensino é uma ferramenta que perpassa por todo o ciclo de 
aprendizagem proposto por Kolb, proporcionando a interação entre a teoria e 
prática/experiência do aluno, a partir da resolução de problemas concretos, 
caracterizando-se pela possibilidade do desenvolvimento de novos 
comportamentos e habilidades, as quais se manifestam quando são utilizadas as 
metodologias adequadas. 
 
Palavras chaves: Aprendizagem Experiencial; Action Learning, Estilos de 
Aprendizagem; Habilidades. 
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ABSTRACT 

 

Learning styles describe individual characteristics that can change over time, 
depending on the maturity of the individual. This study analyzes the relationship 
between learning styles and experiential awareness of the abilities acquired by 
students who participated in an active methodology for teaching in business 
administration. To this end, it presents the theory of experiential learning that 
consists of an approach to the development of adults. Within the field of adult 
education, theories of self-directed learning and transformative learning are 
addressed. These theories have elements linked to the characteristics of action 
learning. Through the dissemination of methodologies grounded in a constructivist 
perspective, the teacher acts as a facilitator, encouraging students to develop 
critical thinking and reflection during discussions in the classroom, in order to link 
theory to practice for resolving real problems in real time. Each individual has 
his/her own style of learning, but can develop another style if encouraged to do so, 
and it is assumed that for this, some ability will need to be developed. The 
development of new abilities in the training of students can be encouraged by 
teachers using different teaching strategies. In order to answer the research 
question and objectives, we opted for the survey method, with a quantitative and 
exploratory-descriptive approach. The data was collected through a questionnaire 
and an inventory: 187 respondents were included in the survey, who were 
students of the business administration course of an educational institution in 
Santa Catarina and an educational institution in Paraíba. As a result, it was found 
that no student used the Divergent/Reflective learning style, 28% used the 
accommodative/active style, 35% who used the assimilator/theoretical style, and 
38% used the convergent/pragmatic style. According to this research, the skills 
were not influenced by learning styles, since the students evaluated the perception 
of them positively. It is concluded that the methodology of teaching cases is a tool 
that encompasses the whole learning cycle proposed by Kolb, providing an 
interaction between the theory and the practice/experience of the student, based 
on the resolution of specific problems, characterized by the opportunity to develop 
new skills and behaviors, which become apparent when the appropriate methods 
are used. 
 
Keywords: Experiential Learning, Action Learning, Learning Styles, Abilities
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa vincula-se a um projeto financiado pelo Programa de Apoio 

ao ensino e à Pesquisa Científica em Administração - Pró-Administração, da 

Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 

conforme edital 09/2008, com duração de cinco anos. Participam do projeto Pró-

Administração seis instituições brasileiras e três estrangeiras, sendo a 

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) a instituição coordenadora do projeto. 

O projeto Pró-Administração propõe o desenvolvimento de um sistema de 

Action Learning (em português podem ser encontrados outros termos para esta 

expressão como: aprendizagem em ação, aprendizagem-em-ação, 

aprendizagem-ação, aprendizagem na ação), utilizando metodologias de casos 

para ensino nos cursos graduação e pós-graduação em Administração. Propõem-

se dar subsídio à mobilização de recursos e saberes por meio da metodologia de 

casos para ensino, buscando promover a integração entre a teoria e a prática e o 

aprender fazendo, envolvendo os docentes e discentes neste processo.  

Para atender a proposta deste projeto, e difundir o sistema de Action 

Learning como estratégia de ensino em Administração, Silva et al. (2011), 

desenvolveram um sistema composto por cinco dimensões que integra elementos 

interconectados e balizados pela Action Learning conforme Figura 1. 

 
Figura 1: Sistema de Action Learning 
Fonte: Silva et al. (2011). 
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O ambiente de aprendizagem do ensino superior em administração aborda 

as influências internas e externas do ambiente da educação e as questões de 

espaço e tempo dos envolvidos no ambiente. Os estilos de aprendizagem 

caracterizam as formas predominantes de aprender dos discentes e a forma de 

ensinar dos docentes. A experiência docente e discente considera a necessidade 

de levar os agentes envolvidos no processo a refletirem sobre suas experiências 

tornando assim o aprendizado significativo. A reflexão em ação mostra a 

necessidade de inserir no contexto do ensino o processo reflexivo, levando o 

aluno à aprendizagem reflexiva sobre a ação. A dimensão das estratégias de 

ensino em ação é balizada pelas estratégias de ensino adotadas pelos docentes, 

estimulando o autodirecionamento e o trabalho em equipe, incentivando a prática 

reflexiva e a troca de experiências. Nesta dimensão buscam-se estratégias que 

relacionem melhor a teoria com a prática, a reflexão com a ação, aproximando a 

relação entre professor e aluno por meio da troca de experiências em um 

ambiente de aprendizagem.  

Apresentado o projeto no qual esta pesquisa está inserida, delineia-se o 

percurso teórico que dará suporte a este trabalho de dissertação em específico, 

como mostra a Figura 2:  

 
Figura 2: Percurso Teórico 

 

Primeiramente, são abordados aspectos do processo de aprendizagem de 

adultos focando na aprendizagem autodirecionada e transformadora, utilizando-se 

dos pressupostos da Action Learning que podem contribuir para melhoria do 
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ensino superior em administração, por estar baseada em uma metodologia de 

ensino diferente das tradicionais centradas na memorização. A Action Learning 

focaliza o aprendizado por meio da ação centrada na aprendizagem e na reflexão 

experiencial, sendo que o professor age como facilitador, estimulando os alunos 

ao pensamento crítico e à reflexão. 

A aprendizagem é um elemento importante na vida dos seres humanos, 

pois ninguém consegue viver neste mundo sem aprender. O processo de 

aprendizagem começou a ser estudado a partir do interesse em conhecer a 

maneira como os indivíduos pensam, percebem e resolvem problemas junto ao 

ambiente social, meio ao qual estão inseridos, considerando suas experiências, 

vivências, crenças e valores e como essas experiências se transformam durante o 

processo de aquisição do conhecimento.  

Estabelecer uma base forte entre o aprendizado contínuo e a capacidade 

de desenvolvimento são medidas fundamentais para todas as sociedades e, a 

educação de adultos, desempenha um papel importante fornecendo espaço, 

tempo e contextos nos quais os adultos podem  aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser (DELORS, 1996). Na visão de 

Jarvis (1987), a aprendizagem sempre começa com a experiência, e a arte de 

transformar esta experiência inicial é o processo de aprendizagem. Com base no 

pensamento do autor supracitado, acredita-se que o indivíduo consegue ao longo 

de sua vida, transformar suas experiências de modo a edificar um acervo de 

conhecimentos que serve de referência para o tratamento de novas situações 

existentes em seu cotidiano.  

A teoria moderna da aprendizagem de adultos aborda o processo de 

aprendizagem, criando uma base mais sólida para a nova forma de pensar, e 

lançando bases para o aprendizado centrado no aluno: o aprender fazendo. 

Nesse sentido, pode-se compreender que a aprendizagem deve estar diretamente 

relacionada à ação. Esta mesma visão pode ser observada quando o indivíduo se 

vê capaz de tomar ações efetivas enquanto vivencia o trabalho, enquanto se 

testam conceitos e se observa o que acontece de fato (KIM, 1993). 

A Action Learning focaliza o aprendizado por meio da ação centrada na 

aprendizagem e na reflexão experiencial, sendo que o professor age como 
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facilitador, estimulando os alunos ao pensamento crítico e à reflexão. A 

aprendizagem em ação pode contribuir para melhoria do ensino superior em 

administração, por estar baseada em uma metodologia de ensino diferente das 

tradicionais que são centradas na memorização. 

Kolb (1984) argumenta que o aprendizado ocorre por meio da 

compreensão da experiência e de sua transformação, levando-o a desenvolver o 

modelo que denominou de aprendizagem experiencial – abordagem da Action 

Learning utilizada neste estudo – que busca conhecer o processo da 

aprendizagem baseado na própria experiência. A aprendizagem experiencial 

parte das suposições teóricas que definem a aprendizagem como um processo 

que ocorre durante toda a vida do indivíduo. Na visão de Kolb e Kolb (2005), esta 

abordagem é muitas vezes entendida como um conjunto de ferramentas e 

técnicas para fornecer aos alunos experiências a partir das quais eles podem 

aprender.  

No interior da perspectiva da aprendizagem experiencial, este estudo 

focaliza a relevante concepção de Kolb de estilos de aprendizagem, ainda pouco 

utilizada no campo das teorias da aprendizagem no Brasil. Partindo do princípio 

que cada indivíduo tem seu estilo de aprendizagem e que o mesmo poderá 

desenvolver outro estilo desde que estimulado, pressupõe-se que para isto ele 

tenha que desenvolver alguma habilidade. A noção de habilidade foi elegida para 

ser estudada em junção com os estilos de aprendizagem, em virtude de que o 

desenvolvimento de novas habilidades na formação do discente pode ser 

estimulado pelos docentes por meio de diferentes estratégias de ensino. 

Conforme Maia e Ipiranga (2004), as habilidades formam um conjunto de aptidões 

e capacidades que o profissional pode adquirir ou desenvolver durante sua 

formação profissional, podendo ter início na escola, depois na universidade e 

continuando no ambiente profissional. 

O ensino em Administração passa pela reflexão sobre aspectos que visam 

desenvolver o pensamento crítico, enfatizando o processo dinâmico de perguntar, 

raciocinar e questionar os postulados prontos, desenvolvendo uma nova forma de 

pensar (SAUAIA, 1995, OLIVEIRA; SAUAIA, 2010). O pensamento sistêmico 

pode ser estimulado por meio de técnicas e ferramentas, como vários tipos de 



19 
 

 

 

laboratório de aprendizagem e simulações, que ajudam os alunos na aquisição de 

um entendimento mais amplo e profundo dos assuntos estudados (SENGE ET 

AL., 2005). As metodologias ativas como os casos para ensino, jogos, simulações 

entre outras, vêm ganhando destaque nos últimos cinquenta anos nas 

universidades, que passaram a adotar estas metodologias tanto para treinamento 

dos alunos quanto para desenvolvimento de estudos sobre práticas gerenciais e 

de tomada de decisão. Um dos motivos que tem estimulado as instituições de 

ensino e os docentes a adotarem metodologias ativas na formação dos seus 

discentes, é a dificuldade que os recém-formados possuem para se expressar e 

pensar criticamente. Os discentes não estão preparados para resolver problemas, 

nem para interpretar adequadamente o contexto (INSPER, 2012).  

Pessoas diferentes podem ter o mesmo conhecimento e, no entanto, 

podem não obter os mesmos resultados em uma mesma tarefa, uma vez que é 

necessária também a habilidade específica para realizá-la. As mudanças e os 

novos desafios no mundo acadêmico são constantes e os docentes são 

desafiados a ensinar de forma diferente dos padrões tradicionais. Esse processo 

de mudança se resume à maior capacidade de aprender, dos discentes, a partir 

das experiências vivenciadas por eles, por seu colegas e pelo mundo profissional 

que estão inseridos. 

Em termos práticos, esta pesquisa identifica os estilos de aprendizagem 

experiencial e a relação com a percepção das habilidades adquiridas pelos 

discentes dos cursos de Administração após a realização de uma metodologia 

ativa. Busca-se por meio dos estilos de aprendizagem, direcionar as metodologias 

de ensino mais adequadas para a aprendizagem dos discentes. Para identificar 

os estilos de aprendizagem experiencial foi utilizado o Inventário de Estilos de 

Aprendizagem, o LSI (Learning Style Inventory), construído por Kolb em 1971 e 

revisado em 1985 e 1993 e validado no Brasil por Cerqueira (2000), e para 

identificar as habilidades adquiridas foi utilizado o questionário de Miles, Biggs e 

Schubert (1986), traduzido, validado e adaptado por especialistas.  

Para o desenvolvimento deste estudo, foram pesquisados nos periódicos 

nacionais de ciências sociais e aplicadas e nas bases Ebsco e Proquest, estudos 

que envolviam os estilos de aprendizagem experiencial e a percepção de 
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habilidades adquiridas pelos discentes. Entretanto não foi encontrada nenhuma 

pesquisa científica que relacione as duas variáveis propostas nesta pesquisa.  

Com base no pressuposto que o discente pode desenvolver outros estilos 

de aprendizagem desde que seja instigado a desenvolver novas habilidades, esta 

pesquisa foi realizada com discentes que participaram de uma metodologia ativa, 

por ser considerado um método que estimula a participação, a reflexão, a solução 

de um problema em grupo, o aprender fazendo como na empresa real.  

Diante deste contexto busca-se responder a seguinte pergunta: Quais as 

relações entre os estilos de aprendizagem experiencial e a percepção das 

habilidades adquiridas pelos discentes que participaram de uma metodologia ativa 

para ensino em administração?  

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar as relações entre os estilos de aprendizagem experiencial e a 

percepção das habilidades adquiridas pelos discentes que participaram de uma 

metodologia ativa para ensino em administração. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Com a finalidade de responder o objetivo geral foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

 Identificar os estilos de aprendizagem experiencial dos discentes que 

participaram de uma metodologia ativa para ensino; 

 Identificar as habilidades adquiridas pelos discentes que participaram de 

uma metodologia ativa para ensino; 

 Relacionar os estilos de aprendizagem experiencial com a percepção de 

habilidades adquiridas pelos discentes. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma revisão da literatura sobre a 

aprendizagem de adultos, a aprendizagem autodirecionada e transformadora. 

Posteriormente, apresenta-se a teoria da Action Learning e aprofundando os 

estudos aborda-se a teoria da aprendizagem experiencial e os estilos de 

aprendizagem desenvolvidos por Kolb. 

 

2.1 APRENDIZAGEM DE ADULTOS 

 

As primeiras medidas a favor da educação de adultos nasceram no início 

do século XX e, com o passar do tempo, surgiu a necessidade de definir uma 

teoria para o processo educativo durante os diferentes estágios da vida, em 

especial na idade adulta.  

Identificando vida com educação, Lindeman (1926) dizia que tudo na vida é 

aprendizagem, por esta razão, a educação não tem fim. A aprendizagem para 

este autor consiste na substituição da experiência pelo conhecimento da pessoa. 

A psicologia ensina que, ainda que aprendamos com o que fazemos, a genuína 

educação manterá o fazer e o pensar juntos. Sob a influência da filosofia 

educacional de John Dewey, em 1926, Edward C. Lindeman lançou “The meaning 

of adult education”, identificando cinco pressupostos-chaves sobre a educação de 

adultos: 

a) Adultos são motivados a aprender à medida que experimentam que suas 

necessidades e interesses serão satisfeitos; 

b) A orientação de aprendizagem do adulto está centrada na vida; 

c) A experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender; 

d) Adultos têm uma profunda necessidade de serem autodirigidos; 

e) As diferenças individuais entre as pessoas crescem com a idade. 

Nesta publicação de 1926, Lindeman começou a discussão da educação 

de adultos, explorando os métodos pelos quais a educação de adultos pode se 
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tornar mais eficaz e expressa veementemente que os adultos precisam aprender 

por meio da experiência (LINDEMAN, 1926; KNOWLES, 1980, 1984). 

Para Thorndike (1928), a aprendizagem é o resultado de associações 

formadas entre estímulos e respostas. O autor também expressou a preocupação 

com a educação de adultos e a ideia de que os adultos deveriam ser tratados de 

forma diferente na aprendizagem, com a possibilidade da autoeducação ao longo 

da vida. Em 1970, Malcolm Knowles, lançou nos Estados Unidos o conceito de 

que adultos e crianças aprendem de formas diferentes. Trazendo à tona as ideias 

de Lindeman, Knowles (1973) introduziu o termo andragogia, como a arte e a 

ciência de ajudar adultos a aprender. Furter (1974) definiu que a andragogia é 

uma filosofia, ciência e técnica da educação de adultos. Tal como discorre 

Knowles et al. (2005) o termo andragogia foi bastante discutido por educadores 

de adultos passando por diversas críticas e destaca que, independente da forma 

como é chamada, essa teoria sempre foca no aluno adulto. Para Taylor (2010), 

quando o instrutor utiliza os princípios andragógicos, ele deve se concentrar mais 

em ser um facilitador da aprendizagem ao invés de ser um transmissor de 

conhecimento e avaliador. De fato, conforme Knowles (1991), o facilitador deve 

ter cuidado num primeiro momento de convívio com os adultos em promover as 

relações interpessoais, em desmistificar ideias erróneas e/ou preconceitos 

perante a aprendizagem, assim como em desenvolver uma imagem positiva dos 

adultos. 

Para Merriam e Caffarella (1991), embora a aprendizagem tenha sido 

definida de várias formas, a maioria das definições inclui conceitos de mudanças 

de comportamentos e experiências. A aprendizagem humana é um dos objetos de 

estudo no campo da Psicologia, e sob este ponto de vista a aprendizagem é uma 

característica inerente aos seres humanos. Porém, em função de controvérsias 

entre os teóricos que discutem sobre o assunto, surgem as teorias como forma 

explicativa da aprendizagem, que são classificadas em: behaviorista ou 

comportamental, humanista, cognitivista, construtivista e a aprendizagem social. 

A teoria Behaviorista ou comportamental está centrada no comportamento 

observável e mensurável do indivíduo e nas respostas que ele dá aos estímulos 

externos. O aluno é passivo, não desenvolve a sua criatividade e, embora se 
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possam respeitar os ritmos individuais, não se dá importância suficiente à sua 

curiosidade e motivação intrínsecas. A aula é centrada no professor, que controla 

todo o processo, distribui as recompensas e, eventualmente, as punições. O 

comportamento é controlado pelas consequências. 

A teoria Humanista enfatiza o aprendiz como pessoa, buscando a 

autorrealização e o crescimento pessoal. O indivíduo é visto como um todo – 

sentimentos, pensamentos e ações, e o mais importante é a autorrealização do 

indivíduo e seu crescimento pessoal. Merriam e Caffarella (1999) observam que 

esta vertente considera que os seres humanos podem controlar seus próprios 

destinos. 

A perspectiva Cognitivista focaliza os processos mentais internos e não o 

comportamento externo. Baseia-se no insight e na experiência. A aprendizagem é 

decorrente da assimilação do conhecimento pelo indivíduo e pela modificação de 

estruturas mentais já existentes. O professor deve propor problemas aos alunos 

sem lhes ensinar a solução, fazendo desafios. O saber deve ser socializado 

cabendo ao aluno um papel ativo na busca de soluções e o professor deve 

fornecer as orientações necessárias para que os alunos cheguem à solução e não 

fornecer as respostas prontas. 

A abordagem Construtivista parte da ideia de que o homem não nasce 

inteligente e não é passivo ao meio, mas responde aos estímulos externos para 

construir e organizar o conhecimento. De acordo com Merriam e Caffarella (1999), 

os construtivistas consideram a aprendizagem como algo interno ao indivíduo, um 

processo de construção de significados, sendo, dessa forma, uma atividade 

cognitiva interna. Para Mezirow (1991), o indivíduo recebe a interpretação da 

realidade a partir dos outros e a construção desta realidade é uma atividade 

constante, marcada pela novidade e mudança e não por condições pré-definidas. 

A teoria da Aprendizagem Social defende que a aprendizagem sob esta 

perspectiva ocorre por meio das interações entre os indivíduos. Para Merriam e 

Caffarella (1999) e Schultz e Schultz (2002), esta perspectiva combina elementos 

tanto da orientação behaviorista como da cognitivista.  

Criando uma base mais sólida para a nova forma de pensar, lançando 

bases para o aprendizado centrado no aluno, o aprender fazendo, faz parte da 
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moderna teoria da aprendizagem de adultos. Os adultos possuem uma bagagem 

de conhecimento maior que as crianças, o que torna o processo de reestruturação 

das informações um pouco mais complexo, mas, como discorrem Merriam e 

Caffarella (1991) se o indivíduo não está disposto a mudar seu modelo de 

pensamento, a chance de estar apto a se ajustar e agir por uma perspectiva 

diferente, é remota, senão impossível. Embora o processo de aprendizagem 

tenha várias definições o quesito mudança de conceitos está sempre presente. 

A educação por si só não pode resolver todos os problemas da sociedade, 

mas é certamente parte dessa solução. Estabelecer uma base forte entre o 

aprendizado contínuo e a capacidade de desenvolvimento é uma medida 

fundamental para todas as sociedades e a educação de adultos desempenha um 

papel importante fornecendo espaço, tempo e contextos nos quais os adultos 

podem, conforme Delors et al. (1996), aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver juntos e aprender a ser. A capacidade de refletir sobre a 

experiência é considerada um componente essencial no processo de 

aprendizagem de adultos, sendo o aprendizado ora como uma reflexão sobre a 

ação, por meio das quais as experiências são avaliadas para criar estruturas 

mentais de conhecimento (SCHÖN, 1983; MERRIAM; CAFFARELLA, 1999), ora 

como uma reflexão na ação, em que o aprendizado pode ser obtido por meio de 

reflexões durante a própria ação e experimentação ativa (SCHÖN, 1983). 

A mobilidade que existe no mundo oferece aos indivíduos a possibilidade 

de experimentar e aprender sobre outras culturas, povos e línguas, entre muitos 

outros conhecimentos que estão disponíveis por meio das tecnologias e, 

conforme Mezirow et al. (2000), a educação de adultos tem sido definida como 

um agente de mudanças e transformações sociais. Para Merriam (2008) as 

verdades não são duradouras, e a mudança é contínua, nem sempre se pode ter 

a certeza do que se sabe ou se acredita, pois na idade adulta se desenvolve uma 

visão mais crítica e se busca formas para compreender melhor nosso mundo. O 

aprendizado por meio de interações com o meio físico, social e histórico 

possibilita o desenvolvimento de processos internos, propiciando diferentes 

formas de aprendizagem, conhecimento e de pensamento.   

O fenômeno da aprendizagem de adultos é complexo e difícil de capturar 
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em qualquer definição. Os interesses e prioridades do indivíduo mudam em 

diferentes estágios de sua vida (MEZIROW et al., 2000). O desenvolvimento na 

idade adulta pode ser entendido como um processo de aprendizagem gradual de 

transformação, no qual a aprendizagem pode ser conceituada de diferentes 

maneiras, e na maioria delas inclui mudanças de comportamento e de 

experiências. Para tanto, Knowles (1984) fez as seguintes sugestões aos 

educadores de adultos: 

a) Estabeleça um clima de cooperação para a aprendizagem em sala de aula; 

b) Avalie as necessidades específicas e os interesses de cada aluno; 

c) Desenvolva atividades de aprendizagem com base nas necessidades do 

aluno, interesses e níveis de habilidades; 

d) Trabalhe em colaboração com o aluno para selecionar métodos, materiais 

e recursos para a aprendizagem; 

e) Avalie a qualidade da experiência de aprendizagem e faça ajustes, quando 

necessário. 

Os adultos precisam saber por que eles estão aprendendo alguma coisa, e 

cabe ao professor explicar. Segundo Corley (2008), os adultos aprendem fazendo 

e a instrução eficaz concentra-se em tarefas que eles possam realizar ao invés de 

memorizar, podendo direcionar sua aprendizagem e, quando isso acontece, é 

denominado de aprendizagem autodirecionada. A autoeducação sempre existiu 

ao longo da história, mas foi a partir do início da década de 70 que o fenômeno da 

aprendizagem autodirigida começou a ser investigado. Um dos primeiros 

pesquisadores foi Allen Tough (1971), que estudou os projetos de aprendizagem 

dos adultos e verificou que cerca de 70% deles aprendiam de forma 

autodirecionada. Diversas investigações sobre a aprendizagem autodirecionada 

de adultos ocorreram, mas quem tornou popular o conceito foi Malcolm Knowles 

(1975), ao definir a aprendizagem autodirigida como um processo, em que os 

indivíduos tomam a iniciativa, com ou sem a ajuda de outros, para diagnosticar 

suas necessidades de aprendizagem, formulando objetivos, identificando 

recursos, selecionando e implementando estratégias e avaliando os resultados da 

aprendizagem.  

A aprendizagem autodirecionada tem como objetivo favorecer o 

desenvolvimento do indivíduo, a fim de que ele se adapte rapidamente as 
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constantes mudanças, tornando-se capaz de aprender ao longo da vida 

(BROCKETT; HIEMSTRA, 1991; CANDY, 1991). A aprendizagem não é para os 

alunos aceitarem passivamente o conhecimento, mas para participarem 

ativamente na construção do conhecimento (LIANG; WANG, 2011). Corley (2008) 

assevera que a aprendizagem autodirecionada pode ser incorporada as rotinas 

diárias conforme as preferências de aprendizagem do aluno, porém, pode ser um 

processo difícil para os adultos que não possuem independência, confiança, 

motivação interna ou recursos. Para Dynan, Cate e Rhee (2008), a habilidade da 

aprendizagem autodirecionada quando adquirida com sucesso, prepara o aluno 

para aprender ao longo da vida. Merriam (2001) reconheceu que não se tem uma 

resposta única, nenhuma teoria ou modelo de educação de adultos que explique 

tudo o que se sabe sobre os alunos adultos, os diferentes contextos em que 

ocorre o aprendizado, e os processos de aprendizagem em si, caracterizando a 

base de conhecimentos sobre a educação como sendo compostos de um 

mosaico de teorias, modelos, conjuntos de princípios e explicações.  

Apesar da falta de uma definição universal, a aprendizagem 

autodirecionada é muitas vezes concebida como autoaprendizagem, no qual os 

alunos têm a responsabilidade de planejar, executar e avaliar suas experiências 

de aprendizagem (MERRIAM; CAFFARELLA, 1991, 1999; ELLINGER, 2004; 

CRANTON, 2006). Quem define os limites das transformações da educação dos 

adultos são as questões políticas, sociais e culturais (RAEMDONCK, 2006). As 

pessoas podem ser profundamente mudadas por meio da aprendizagem e como 

resultado dessa mudança surge a teoria da aprendizagem transformadora 

(MERRIAM, 2004). 

Com base nos trabalhos de Jack Mezirow nasceu na década de 1990 a 

aprendizagem transformadora. O foco desta teoria é o processo cognitivo de 

aprendizagem, e tem como principais elementos a construção mental da 

experiência, o sentido interior e a reflexão, uma vez que é dependente de 

experiências da vida adulta (MERRIAM, 2004). Essa teoria foca na importância 

dos indivíduos que enfrentam seus próprios pressupostos ocultos para crescer e 

se desenvolver. A aprendizagem transformadora (MEZIROW, 1991, 1995, 1996; 

CRANTON, 1994, 1996) é um processo de mudança e este processo está focado, 

moldado, e delimitado por um quadro de referências que envolvem significados e 
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predisposições. Conforme Mezirow (1996), a aprendizagem é concebida como um 

procedimento que utiliza interpretações anteriores, com vistas a estabelecer uma 

nova interpretação. Closs e Antonello (2010) definem que a transformação de 

perspectivas de significados passa por um procedimento emancipatório de 

conscientização crítica, buscando entender como e por que a estrutura de 

pressupostos psicoculturais limita a forma de um indivíduo ver a si próprio e os 

seus relacionamentos. 

Por meio do conhecimento emancipatório o indivíduo questiona os 

pressupostos que compreendem o seu mundo pessoal, cultural e social. A partir 

do interesse emancipatório o indivíduo passa a entender melhor os outros e o 

meio que o envolve. Mas, o saber emancipatório só é possível a partir da própria 

experiência que é marcada por duas dimensões do saber (técnico – instrumental 

e prático – comunicativo). É neste enquadramento emancipatório que se insere o 

conceito de aprendizagem transformadora de Jack Mezirow. 

Cranton (2006) acredita que a aprendizagem transformadora não é um 

processo, mas uma infinidade de processos integrados, tão diversos como 

transformadores da própria aprendizagem e o grande objetivo da aprendizagem 

transformadora é atingir autonomia dos alunos, resultando em autorreflexão 

crítica. No processo de aprendizagem transformadora, Cranton (2006) assegura 

que, para o empoderamento do aluno ocorrer, o professor deve abandonar o 

poder, mantendo a posição de poder pessoal. O aluno adulto necessita de apoio 

contínuo até que amadureça e tenha condições de analisar e compreender a 

autorreflexão, indo além dos processos de cognição e percepção, pois conforme 

Taylor (2008), não basta somente adquirir conhecimentos, é necessário validá-

los. Mezirow et al. (2000) assegura que a responsabilidade mais importante de 

um aluno adulto é o questionamento de pressupostos. Os adultos estão presos 

por suas histórias, na necessidade e na capacidade de refletir sobre as suas 

tomadas de decisões. A aprendizagem transformadora consiste em uma mudança 

estrutural na consciência, como resultado de refletir criticamente sobre os quadros 

de referência. O papel do professor na aprendizagem transformadora de adultos é 

ser flexível para entender as necessidades do aluno, fazendo perguntas 

pensativas e críticas, estimulando o discurso de nível superior. Lindeman (1926) 

defende que ensino autoritário, exames que impedem o pensamento original e 
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fórmulas pedagógicas rígidas não tem espaço na educação de adultos. 

Aprendizagem transformadora acontece quando, por meio da autorreflexão 

crítica, o indivíduo revê antigos ou desenvolve novos pressupostos, crenças ou 

formas de ver o mundo. A aprendizagem transformadora pode ocorrer por meio 

de ressignificação objetiva ou subjetiva (MEZIROW et al., 2000). Ressignificação 

objetiva envolve a reflexão crítica sobre os pressupostos de outros encontrados 

sem uma narrativa ou na tarefa orientada para a solução de problemas, como na 

Action Learning (REVANS, 1998). Ressignificação subjetiva envolve autorreflexão 

crítica das próprias suposições. 

A seguir será abordada a teoria da Action Learning, que tem como 

componente principal, a ação do indivíduo sobre a realidade, atuando sobre a 

solução de um problema em tempo real com foco na aprendizagem. Embora os 

primeiros estudos foram desenvolvidos em organizações, essa metodologia pode 

contribuir para melhoria do ensino superior em administração, pois o professor 

age como facilitador, estimulando os alunos ao pensamento crítico e à reflexão. 

 

2.2 ACTION LEARNING 

 

Não pode haver aprendizagem sem ação e nenhuma ação sem aprender 

(Revans, 1998). 

 

2.2.1 Action Learning: história e definições 

 

A Action Learning originou-se dos estudos de Reginald W. Revans, que 

iniciaram em 1938, quando o autor buscava entender a dualidade entre matéria e 

espírito, ou seja, entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal (HIROTA, 2001).  

Os primeiros passos para o desenvolvimento da teoria da aprendizagem 

foram feitos com os gestores das minas de carvão, mas Revans também estava 

interessado nos problemas dos serviços de saúde e projetou um programa de 

treinamento de enfermeiras em hospitais no País de Gales, buscando determinar 
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meios eficazes para ajudar os membros de uma organização a aprender (O’NEIL; 

MARSICK, 2007).  Foi a partir de um plano educacional para os trabalhadores da 

National Coal Board que Revans escreveu, em 1945, que nasceu a Action 

Learning (IFAL, 2011). Conforme Lantelme (2004), no Brasil esta abordagem de 

aprendizagem ainda era pouco conhecida, porém, estava sendo adotada como 

mecanismo de capacitação de gerentes em países da Europa, com maior 

concentração na Inglaterra e, também, nos Estados Unidos e na Austrália. 

A Action Learning é considerada um processo educativo que envolve 

pequenos grupos de pessoas com o objetivo de resolver problemas reais com 

foco na aprendizagem. Tal como descrevem Mcgill e Brockbank, (2003); Pedler 

(1997); Waddill, Banks e Marsh (2010), quando Revans introduziu a Action 

Learning, na década de 1940, é improvável que ele tenha percebido que esta se 

tornaria um coloquialismo no léxico de profissionais de recursos humanos, 

prosperando ao longo do tempo e ganhando forças também no ambiente 

educacional. 

Todas as formas de Action Learning partilham de crenças/elementos, de 

pessoas reais resolvendo e agindo sobre os problemas reais em tempo real, com 

a finalidade de obter novos conhecimentos e resolução de problemas em grupo, 

visando provocar mudanças nas pessoas e nas organizações (PEDLER, 1997; 

MARQUARDT, 2009). A Action Learning é uma forma de aprender a partir das 

ações e por meio da dedicação do tempo necessário ao questionamento. Tal 

como Weinstein (1995), não se trata de respostas às perguntas, ou unicamente a 

decisão orientada, trata-se de perguntas e espaço para falar e pensar. 

Para Revans (1998), a principal ideia da Action Learning é que todo o 

comportamento racional destina-se por deliberação sóbria para aumentar seu 

comando sobre o meio ambiente (com o comando tem-se o meio ambiente 

também sobriamente deliberado) e a aprendizagem, orientando e decidindo 

(seguido de ação definida por esta decisão) estão intimamente relacionados, não 

podendo haver aprendizado sem ação, e nenhuma ação (sóbria e deliberada) 

sem aprender.  

Conforme Pedler (1997), a aprendizagem pode evolver quatro aspectos 

distintos: a) o conhecimento; b) habilidades e competências; c) desenvolvimento 
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pessoal; d) inteligência coletiva. Os itens c e d fazem parte da Action Learning. O 

conhecimento, as habilidades e competências podem ser adquiridos por meio de 

processos tradicionais de formação. No entanto, o desenvolvimento pessoal e o 

trabalho em grupo envolvem mudanças de atitudes e de comportamento. 

Marquardt (2009) e Hanson (2010) consideram a Action Learning uma 

ferramenta de resolução de problemas com capacidade de construir líderes bem-

sucedidos, desenvolvendo as competências individuais, grupais e organizacionais 

por meio de conhecimentos e experiências, pois a aprendizagem é contínua. É 

difícil chegar a um acordo sobre o que realmente a Action Learning é em sua 

essência. Para Pedler (1997) Revans sempre foi muito resistente em dar uma 

única definição para Action Learning e, fazendo isto, procurou preservar o seu 

aspecto filosófico, evitando que se transformasse em uma técnica gerencial.  

A Action Learning possui significados diferentes para diferentes pessoas e 

como forma de organizar estas diferenças é a proposta dos autores O'Neil e 

Marsick (2007), descritas no Quadro 1. 

 
DEFINIÇÃO AUTORES 

Action Learning é um método para o desenvolvimento individual e 
organizacional. Trabalhando em pequenos grupos, as pessoas abordam 
importantes questões organizacionais ou problemas e aprendem a mudar as 
coisas com suas tentativas. 

Pedler 

Action Learning é um processo contínuo de aprendizagem e reflexão, apoiado 
pelos colegas, com a intenção de fazer as coisas. Por meio da Action Learning 
os indivíduos aprendem uns com os outros, trabalhando em problemas reais e 
refletindo sobre suas próprias experiências. 

McGill e 

Beaty 

Action Reflection Learning é descrita como: “... em um programa de Action 
Reflection Learning (uma forma de Action Learning), a “formação” torna-se um 
projeto no qual a aprendizagem ocorre quando os participantes tentam resolver 
um problema relacionado com o trabalho...” As características básicas de um 
programa de Action Reflection Learning é que as pessoas trabalham em 
pequenos grupos para resolver problemas, aprendem como aprender e pensar 
criticamente; construindo competências para atender às necessidades que 
surgem durante um projeto/problema; desenvolvendo a própria teoria de gestão, 
liderança ou capacitação de funcionários - uma teoria que é testada contra as 
experiências do mundo real bem como doutrinas estabelecidas. 

Marsick, 

Cederholm, 

Turner e 

Pearson 

Action Learning é nada mais do que aprender fazendo, em um ambiente 
controlado. 

Dotlich e 
Noel 

Quadro 1: Definição da Action Learning  
Fonte: Traduzido de O'Neil & Marsick (2007, p. 28). 

 

McGill e Beaty (1995) recomendam a utilização da Action Learning em 
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processos de aquisição de habilidades e competências, tanto no desenvolvimento 

profissional quanto no ensino de graduação. Corroborando com esta ideia o 

aprender fazendo tornou-se uma característica central de todo o bom projeto de 

aprendizado que requer aplicação e habilidade, além do conhecimento dos fatos 

(O’NEIL; MARSICK, 2007).  

Baseada em pragmatismos fundamentais sobre o que pode e deve ser 

feito, Hanson (2010) assinala que a Action Learning apoia a ideia do 

conhecimento conceituado, da verdadeira aprendizagem, incluindo a inteligência 

e o alinhamento da inteligência com o que os indivíduos aprenderam com suas 

ações. Revans (1998) acredita que as pessoas não aprendem efetivamente por 

meio de livros ou palestras, mas aprendem quando compartilham problemas 

reais/projetos, o que chamou de Action Learning. A aprendizagem ocorre quase 

sem que o indivíduo se dê conta e é um processo que continua para vida toda. 

Durante a infância, aprende-se com jogos e eventos diários. Como adultos, 

encontra-se projetos ou problemas ao longo do caminho, e a nossa experiência 

prévia de aprendizagem nos ajuda a navegar por esses obstáculos (HANSON, 

2010). 

A Action Learning não é uma abordagem totalmente nova para o 

desenvolvimento, tendo em vista o número crescente de empresas que a 

adotaram nos últimos 20 anos. A chave para a sua adoção ser cada vez maior, 

segundo O’Neil e Marsick (2007), é o ambiente em constantes mutações. 

Reconhecida como uma ferramenta e uma metodologia, quando utilizada de 

forma apropriada, segundo Cho e Egan, (2010); Leonard e Lang (2010) e 

Marquardt e Banks (2010), permite aos indivíduos, grupos e organizações tomar 

medidas, enquanto eles estão aprendendo, com a capacidade única de 

integração de aprendizagem e ação rápida, criativa e sistêmica, de modo a 

resolver problemas complexos e ao mesmo tempo desenvolvendo novos 

recursos. Este método ainda permite o desenvolvimento da liderança crítica e a 

capacidade de solucionar problemas em tempo real — enquanto trabalha em 

problemas reais com pessoas reais e com consequências reais. 

Thorpe, Taylor e Elliot (1997), apresentaram em seu estudo que além das 

organizações, a Action Learning também foi utilizada em um programa de 
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Mestrado em Gestão, devido ao seu potencial para desenvolver habilidades. O 

objetivo era elaborar um programa de mestrado diferente dos tradicionais que 

havia no mercado, buscando algo que desenvolvesse gestores, enquanto eles 

ajudavam as suas organizações atendendo as prioridades estratégicas. 

Com a sua maior ênfase na experiência profissional, a filosofia e os 

princípios da Action Learning tiveram que ser justificados por meio de rigorosos 

procedimentos de garantia da qualidade acadêmica (THORPE; TAYLOR; ELLIOT, 

1997). McGill e Beaty (1995) descreveram a Action Learning como uma 

abordagem que reconhece e trabalha com a diversidade, não podendo ser 

imposta ao aluno. Em termos de desenvolvimento a Action Learning pode 

contribuir no aprimoramento do ensino superior em Administração, pois envolve a 

participação e interação dos alunos e incentiva-os aos desafios (MARQUARDT, 

2004). 

As soluções do passado podem não ser mais eficientes para a solução dos 

problemas atuais, como definem O’Neil e Marsick (2007), ter as respostas certas 

não é suficiente. É preciso saber como fazer as perguntas certas. Embora muitos 

estudiosos reconheçam a Action Learning como uma metodologia importante que 

promove a aprendizagem por meio da reflexão e da investigação em nível 

individual e coletivo, Cho e Egan (2010) e Yeo e Nation (2010) assinalam que 

poucos têm enfatizado o impacto da ação sobre a orientação da aprendizagem. 

Para Marquardt e Banks (2010), a verdadeira Action Learning, tal como o 

nome indica, deve incluir aprendizagem profunda e ação real. A Action Learning é 

um processo que pode responder positivamente às tendências no ensino 

(MCGILL; BEATY, 1995). Ao contrário dos métodos tradicionais de sala de aula, 

que são em grande parte passivos, a Action Learning, põe ênfase no aprendizado 

por meio da ação (SOFO; YEO; VILLAFAÑE, 2010).  

Este método se difere dos procedimentos clássicos de ensino que se 

concentram na memorização e apresentação de conhecimentos e competências, 

ele foca a reflexão experiencial como uma importante ferramenta de 

aprendizagem. 

 

2.2.2 Principais elementos da Action Learning 
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A Action Learning tem a reflexão e a ação como elementos fundamentais 

para o processo de aprendizagem e, Revans (1998) critica a pouca atenção dada 

a esses elementos que são a base que dão sustentação as abordagens 

tradicionais, considerando a aprendizagem como uma simples aquisição do 

conhecimento programado (programmed knowledge). Na concepção de Hirota 

(2001), a Action Learning decorre do questionamento sobre o conhecimento 

programado, ou seja, aquele obtido por meio da educação formal e dos métodos 

tradicionais. 

Revans (1998) partilha que ideias e experiências não são os únicos 

comportamentos importantes da Action Learning, mas questionar também é, e 

descreve a aprendizagem conforme a equação:  

 

 

 

Nesta equação o L (learning) representa a aprendizagem, P (programmed 

knowledge) o conhecimento programado e Q (questioning insight) a reflexão 

crítica. Segundo Revans (1998), o Q é o principal interesse da Action Learning e 

ainda esclarece que não rejeita o conhecimento programado P, mas admite que o 

conhecimento pode ficar limitado. Para Hanson (2010), na Action Learning o 

problema dever ser claramente definido e compreendido, por todos os envolvidos 

no processo de aprendizagem. 

A reflexão na Action Learning é induzida por meio do questionamento que 

vai além da simples formulação de perguntas. Na visão de McGill e Beaty (1995), 

uma boa pergunta é aquela que leva o indivíduo a aprender mais sobre o seu 

problema, sobre si mesmo e sobre o contexto no qual o problema se apresenta. 

Revans (1998) sugere que seja explicado de forma diferente e sejam feitos os 

seguintes questionamentos para auxiliar no diagnóstico e na análise da situação 

problemática: 

 O que nós realmente já tentamos fazer em relação ao problema?  

 O que nos impede de fazê-lo? 

 

L = P + Q 
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 O que podemos fazer a respeito do problema? 

Conforme Weinstein (1995), as perguntas feitas no âmbito Action Learning 

não necessariamente exigem uma resposta, mas devem levar o indivíduo a 

pensar. A autora ainda destaca que “boas perguntas instigam, fazem você 

pensar” (p.193), constituindo assim, uma oportunidade de exploração e 

compreensão. Corroborando com esta ideia, Lantelme (2004) alerta que na Action 

Learning os conselhos e as sugestões são considerados formas pouco eficazes 

de indução à reflexão e, portanto, devem ser evitados. Para McLoughlin (2004), a 

Action Learning fornece a plataforma para os participantes determinarem uma 

nova forma de engajamento reflexivo, sem depender de experiência reflexiva 

antes de produzir novas ações. Conforme Hughes (2010), os participantes 

precisam desenvolver habilidades eficazes de interrogatório, mas também estar 

dispostos a agir e estar abertos para a reflexão com os outros. 

Uma explicação de aprendizagem contínua é que a Action Learning é 

ligada ao ciclo de aprendizagem de Kolb. Uma experiência que leva alguém a 

observar ou refletir sobre suas ações e, em seguida, analisar a forma de 

generalizar ou conceituar o que foi feito ou determinar o que funcionou e o que 

não funcionou (HANSON, 2010). 

 

2.2.3 As escolas da Action Learning e suas diferenças 

 

Buscando compreender as diferenças e as semelhanças, e alinhando as 

diferentes formas de pensamento dentro da arena de Action Learning a maneira 

encontrada por O'Neil e Marsick (2007) foi classificando-a em escolas. A 

categorização deu-se em quatro escolas, conforme apresenta o Quadro 2. 
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ESCOLAS TÁCITA CIENTÍFICA EXPERIENCIAL REFLEXÃO CRÍTICA 

Teoria 
Aprendizagem 

Incidental 

Alfa, Beta, 

Gama: L=P&Q 

Aprendizagem a 

partir da experiência 

Aprendendo por meio 

da reflexão crítica 

Autores 
Dotlich & Noel; 

Tichy 

Revans; 

Boshyk 

McGill and Beaty; 

Mumford 

Marsick; O’Neil; Raelin 

Quadro 2: Escolas da Action Learning 
Fonte: Traduzido de O'Neil & Marsick (2007). 

 

O'Neil e Marsick (2007) conceituam as escolas da Action Learning da 

seguinte forma: 

 Escola Tácita: assume que aprendizagem terá lugar enquanto os 

participantes cuidadosamente selecionados trabalham em conjunto, as 

informações são fornecidas por especialistas de dentro e de fora da empresa. 

Nesta escola a atenção explícita não é necessariamente colocada no processo de 

aprendizagem, o que torna o aprendizado tácito e incidental. 

 Escola Científica: está baseada no método científico, que Revans 

descreveu utilizando um conjunto de sistemas Alfa, Beta e Gama para atingir os 

objetivos de gestão. Dada a sua formação original como um físico, esse sistema 

tem base no método científico, no qual a aprendizagem ocorre por meio de 

perguntas, o que leva a fórmula L = P + Q (L = aprendizagem, P = conhecimento 

programado, Q = reflexão critica). 

 Escola Experiencial: muitos defensores da Action Learning veem o ciclo 

de aprendizagem de Kolb como base teórica de aprendizagem. Kolb (1984) 

enfatiza as dimensões cognitivas e o aprendizado da pessoa, tendo a informação 

(por meio da experiência concreta e da conceituação abstrata) e transformando-a 

em conhecimento por meio da aprendizagem (pela combinação de observação 

reflexiva e experimentação ativa). Nesta escola, a experiência é o componente 

crítico, seguido de uma reflexão sobre a experiência, experimentando formas 

diferentes para alcançar o objetivo, e começando novamente com um novo ciclo. 

 Escola da Reflexão Crítica: na qual as pessoas reconhecem que suas 

percepções podem ser falhas, pois elas são filtradas por meio de pontos de vista 



36 
 

 

 

aceitos sem críticas, crenças, atitudes e sentimentos herdados de uma família, 

escola e sociedade. Por meio desta escola, os participantes podem aprender a 

fazer boas perguntas ao invés de sempre pensar que eles precisam dar 

respostas, tomar melhores decisões quando não há uma resposta certa, 

experimentar novas maneiras de fazer as coisas, pensar mais estrategicamente e 

trabalhar com diferentes pontos de vista (O'NEIL; MARSICK, 2007). 

Por meio do processo de aprendizagem pela ação, os indivíduos 

"aprendem a aprender" em um nível além das técnicas instrumentais, 

processuais, ou mesmo pelas teorias. Thorpe, Taylor e Elliot (1997) destacam que 

a estrutura de um programa de Action Learning é baseada no conceito de estilo 

de aprendizagem que pode ser adaptado às necessidades do indivíduo.  

Neste estudo será utilizada a abordagem experiencial da Action Learning. 

As perspectivas teóricas abordadas servem de base para sustentação da 

dimensão dos estilos de aprendizagem, que compõe o sistema de Action 

Learning. Na próxima seção apresenta-se o contexto da aprendizagem 

experiencial e os estilos de aprendizagem, conforme modelo de Kolb. 

 

2.3 TEORIA DA APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL 

 

2.3.1 A história e as definições da teoria da aprendizagem experiencial  

 

A teoria da aprendizagem experiencial (ELT) assim é chamada pelo seu 

idealizador Kolb (1984) por dois motivos: primeiro por estar baseada no trabalho 

de John Dewey, Kurt Lewin e Jean Piaget o qual foca o princípio da continuidade 

da experiência e, segundo, por enfatizar a criação do conhecimento por meio da 

transformação da experiência. O autor direcionou o conhecimento de como se 

aprende e se assimila a informação, de como se solucionam problemas e se 

tomam decisões. Esses questionamentos o levaram a desenvolver o modelo que 

denominou experiencial, com o qual busca conhecer o processo da 

aprendizagem baseada na própria experiência. 
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Sharma e Kolb (2010) definem a aprendizagem como um processo 

importante de adaptação humana que envolve a pessoa como um todo. Como tal, 

a ELT é aplicável não só na sala de aula da educação formal, mas em todas as 

áreas da vida. A natureza holística do processo de aprendizagem significa que ele 

opera em todos os níveis da sociedade humana a partir do indivíduo, do grupo, 

das organizações e da sociedade como um todo. Para Jarvis (2006), assim como 

o conhecimento e a ação, a emoção também é uma das formas de transformar a 

experiência em aprendizagem, pois a aprendizagem ocorre a partir da 

transformação de uma realidade vivida. O autor ainda destaca a necessidade de 

reconhecer outras formas que se relacionam com a aprendizagem como os 

aspectos cognitivos e as emoções, buscando assim, perceber a aprendizagem a 

partir de uma perspectiva holística. 

O homem é um ser capaz de aprender com suas experiências, mas, mais 

precisamente a partir da reflexão consciente sobre as mesmas e Kolb (1984), 

definiu o processo de aprendizagem sob os seguintes aspectos: o primeiro, dando 

ênfase no processo de adaptação e aprendizagem, em oposição aos conteúdos 

ou resultados, o segundo aspecto, que o conhecimento é um processo de 

transformação, sendo continuamente criado e recriado, não como uma entidade 

independente a ser adquirida ou transmitida, e o terceiro aspecto, a aprendizagem 

transforma a experiência tanto em suas formas objetivas quanto subjetivas e 

finalmente, para compreender a aprendizagem, devemos entender a natureza do 

conhecimento, e vice-versa. 

Buscando aproximar aluno e professor e acompanhar a evolução dos 

métodos de ensino, Kolb (1984) trabalhou um modelo de aprendizagem. Este 

modelo foi baseado em características comuns dos modelos de Lewin, Dewey 

e Piaget, considerando que os pontos de convergência entre as teorias são: 

aprendizagem como desenvolvimento para um propósito e o enfoque na 

experiência para o desenvolvimento da aprendizagem. Simbolizando seu 

compromisso com a integração da pesquisa cientifica e a resolução de 

problemas sociais, Kolb (1984) destaca a frase de Kurt Lewin: “nada é tão 

prático como uma boa teoria”. Para Lewin (1948), a essência de um grupo 

reside na interdependência de seus membros. Para Kolb (1984), o conflito 

entre teoria e experiência não é exclusividade de um processo de laboratório, 
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mas sim, uma dinâmica central do processo da aprendizagem experiencial. 

Nesse contexto o comportamento de cada participante não pode ser 

compreendido separado como num corte vertical, mas de forma circular, pois 

todos os aspectos estão interligados. A relação próxima entre Lewin e Kolb 

ocorre por defenderem a mesma ideia de que teoria e prática se 

retroalimentam. 

O modelo de John Dewey é similar ao modelo Lewiniano, porém Dewey 

concebe a experiência como um foco organizador da aprendizagem (KOLB, 

1984). Para Dewey (1930), não seriam os esquemas conceituais arrojados e 

distantes da experiência real que alicerçariam a educação, mas sim, a 

continuidade da experiência que é fundamental para a teoria da aprendizagem, 

defendendo que o processo vai durar enquanto durar a vida e a aprendizagem 

contínua. Saber lidar com as diferenças e estabelecer fins democráticos é o 

propósito de um processo educativo em que Dewey coloca a experiência 

educativa como o meio de chegar ao nível mais elevado de aprendizado, sendo 

que todo o conhecimento é construído com base na experiência adquirida. Dewey 

(1930), ainda destaca que a educação é o processo da renovação das 

significações da experiência, por meio da transmissão, em parte acidental, 

quando no contato entre os adultos e os mais jovens, e em parte intencionalmente 

instituída para operar a continuidade social. Na visão de Godoi e Freitas (2008), 

Dewey elucida a aprendizagem como um processo contínuo de reorganização e 

reconstrução da experiência. As autoras ainda asseguram que a aprendizagem 

ocorre o tempo todo e em todas as situações em que os indivíduos agem e 

interagem, refletem e pensam. Conforme Schön (1983), uma experiência pode ser 

vivenciada e não se aprender nada com ela. A capacidade de refletir sobre a 

experiência é que faz a diferença.  

Quanto ao modelo de Piaget, Kolb (1984) assevera que a aprendizagem 

experiencial empresta uma condição básica para sustentar o desenvolvimento 

cognitivo: a experiência permeia todo o processo dialético firmado entre 

conhecimento e aprendizado. Para Piaget (1974), a aprendizagem é provocada e 

não espontânea e ocorre quando há aquisição de conhecimento em função da 

experiência. O desenvolvimento é o processo fundamental que dá suporte para 

cada nova experiência de aprendizagem. Piaget restringe a noção de 
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aprendizagem à aquisição de um conhecimento novo e específico derivado do 

meio, diferenciando-a do desenvolvimento da inteligência, que corresponderia à 

totalidade das estruturas do conhecimento. Segundo Kolb (1984), na concepção 

de Piaget, assimilação e acomodação são recorrentes ao processo de 

crescimento cognitivo, do concreto para o abstrato e do ativo para o reflexivo. 

Baseia-se na operação contínua entre assimilação e acomodação, ocorrendo em 

fases sucessivas, cada uma das quais incorporando o que já aconteceu em um 

novo nível de funcionamento cognitivo.  

A assimilação e a acomodação são os motores da aprendizagem. Pela 

assimilação justificam-se as mudanças quantitativas do indivíduo, seu 

crescimento intelectual mediante a incorporação de elementos do meio a si 

próprio. É o processo pelo qual o indivíduo cognitivamente capta o ambiente e o 

organiza possibilitando, assim a ampliação de seus esquemas. É o movimento de 

integração do meio no organismo. A acomodação é responsável pelas mudanças 

qualitativas de desenvolvimento que modificam os esquemas existentes em 

função das características da nova situação. A acomodação é a modificação de 

antigos esquemas mentais ou a criação de novos esquemas em função do objeto 

a ser assimilado. 

Na aprendizagem, os conceitos são derivados e continuamente 

modificados pela experiência. A aprendizagem experiencial é muitas vezes 

entendida como um conjunto de ferramentas e técnicas para fornecer aos alunos 

experiências a partir do qual eles podem aprender (KOLB; KOLB, 2005). Os 

autores ainda citam que a aprendizagem experiencial é, acima de tudo, uma 

filosofia da educação com base no que Dewey (1938) chamou de teoria da 

experiência. Nenhuma experiência tem valor pré-determinado. Assim, o que pode 

ser uma experiência gratificante para uma pessoa, pode ser uma experiência 

prejudicial para outra, a experiência presente é uma função da interação entre 

suas experiências passadas e a situação atual. 

Embora Dewey, Lewin e Piaget sejam os autores mais importantes na 

teoria da aprendizagem experimental, Kolb (1984) destaca também os trabalhos 

de Carl Jung, Erik Erikson, Carl Rogers’s, a terapia Gestalt de Fritz Perls’s, e a 

psicologia da autorrealização de Abraham Maslow. Com base no trabalho destes 
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pesquisadores, Kolb (1984) menciona duas dimensões da escola do pensamento. 

A primeira dimensão é o conceito de adaptação, o que confere um papel central 

para a experiência afetiva. A noção de que a adaptação saudável requer a 

integração efetiva dos processos cognitivos e afetivos. A segunda contribuição é a 

concepção de desenvolvimento sócio-emocional durante todo o ciclo de vida.  

García e Conde (2003) postulam que a teoria faz conexão com diferentes 

tipos de metodologias de aprendizagem, prova disso são os enfoques clássicos 

como: a Perspectiva Andragógica de Malcolm Knowles, a Teoria 

Transformacional de Aprendizagem de Adultos de Jack Mezirow, a Teoria de 

Donald Schön sobre a Reflexão na Ação, a Action Learning de Reginald Revans e 

a Teoria da Aprendizagem Experiencial de David Kolb, utilizada como fundamento 

teórico e aplicada na formação de alunos. 

A teoria é facilmente ligada à prática educativa, uma vez que para cada 

estilo de aprendizagem identificado são sugeridas atividades e estratégias 

específicas de ensino. A Teoria da Aprendizagem Experiencial (ELT) fornece um 

modelo holístico do processo de aprendizagem e um modelo multilinear do 

desenvolvimento adulto, os quais são consistentes com o que sabemos sobre 

como as pessoas aprendem, crescem e se desenvolvem (KOLB; KOLB, 2005). 

Identificar os estilos de aprendizagem dos discentes é fundamental, pois segundo 

Pereira (2005), explica porque certos métodos de ensino funcionam bem com 

alguns alunos e com outros não. Pereira (2005) ainda acrescenta que, quando o 

discente apresenta características de realização individual nas atividades ao invés 

de realizá-las em equipe, ou somente após finalizar um trabalho ele começa 

outro, estas são informações importantes e indicadoras do estilo cognitivo do 

aluno e o professor pode utilizar estas informações para aprimorar sua eficácia na 

forma de ensino. 

A partir da teoria da aprendizagem experiencial, Kolb (1984) definiu os 

estilos de aprendizagem como estado duradouro e estável, que provém de 

configurações conscientes das transações entre indivíduo e o seu meio ambiente. 

Estilos de aprendizagem são preferências nos modos como as pessoas 

percebem, captam, assimilam e processam a informação (FELDER, 1996). 

Podendo ser definidos como características individuais de perceber e sistematizar 
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as experiências. Para Miranda e Morais (2008), o estilo de aprendizagem é 

definido, por vezes, em termos de comportamento, preferências, predisposições, 

tendências, processo de tratamento de informação, representação de situações 

de aprendizagem, ou ainda em termos de dimensões da personalidade. 

Os estilos de aprendizagem descrevem as diferenças individuais na 

aprendizagem baseada na preferência do aluno. Kolb (1984) valida a importância 

do papel de um professor para ser capaz de identificar os diferentes estilos de 

aprendizagem, e intervir quando necessário, a fim de garantir que a 

aprendizagem ocorra. Para Almeida (2010), os professores devem elaborar aulas 

que explorem os estilos de aprendizagem preferenciais dos discentes, e 

possibilitem desenvolver os estilos não preferenciais. Para García e Conde 

(2003); Holtbrugge e Mohr (2010), a complexidade de todos os elementos tem 

levado pesquisadores a desenvolverem linhas de trabalho sobre diferentes 

aspectos da educação de adultos e, entender as preferências dos estilos de 

aprendizagem dos indivíduos é de crescente importância no ensino superior, por 

inúmeras razões. Uma das razões é que os estilos de aprendizagem podem variar 

de cultura para cultura, outra razão é que as universidades precisam repensar e 

ajustar seus métodos de ensino e seus currículos, a fim de permitir que todos os 

alunos alcancem seus objetivos de aprendizagem. 

 

2.3.2 Modelos de estilos de aprendizagem e instrumentos 

 

Foram apresentadas, no tópico anterior, diferentes definições de estilos de 

aprendizagem como, por exemplo, a de Kolb (1984), a de Felder (1996) e a de 

Miranda e Morais (2008), o que ficou evidente é que estilo de aprendizagem não 

possui uma única definição. Desta forma, faz-se necessário apresentar as 

diferentes teorias e conceitos encontrados. A literatura é bastante fértil e 

apresenta uma grande quantidade de instrumentos para medir os modelos de 

estilos de aprendizagem.  

A partir do estudo de Coffield et al. (2004), foram identificados 71 

instrumentos para medir o estilo de aprendizagem. Destes, o autor destaca 13 

como os mais influentes e que atendem os quesitos de confiabilidade, validade e 
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aplicação prática. 

 AUTORES MEDIDA ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

1 Allinson e Hayes Cognitive Style Index (CSI) 1996 

2 Apter Motivational Style Profile (MSP) 1998 

3 Dunn e Dunn 

Learning Style Questionnaire (LSQ) 
Learning Styles Inventory (LSI) 

Productivity Environmental 
Preference Survey (PEPS) 

Building Excellence Survey (BES) 

1979 
1975 
1979 
2003 

4 Entwistle 

Approaches to Study Inventory (ASI) 
Revised Approaches to Study 

Inventory (RASI) 
Approaches and Study Skills 

Inventory for Students (ASSIST) 

1979 
1995 
1979 
2003 

 

5 Gregorc Gregorc Mind Styles Delineator  (MSD) 1977 

6 Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI) 1995 

7 Honey e Mumford Learning Styles Questionnaire (LSQ) 1982 

8 Jackson Learning Styles Profiler (LSP) 2002 

9 Kolb 
Learning Style Inventory (LSI) 

Revised Learning Style Inventory (R-LSI) 
LSI Version 3 

1976 
1985 
1999 

10 Myers-Briggs Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 1962 

11 Riding Cognitive Styles Analysis (CSA) 1991 

12 Sternberg Thinking Styles 1998 

13 Vermunt Inventory of Learning Styles (ILS) 1996 

Quadro 3: Instrumentos de estilos de estilos de aprendizagem mais utilizados 
Fonte: Coffield et al. (2004). 

 

Para esta pesquisa optou-se pelo instrumento Learning Style Inventory 

(LSI). O LSI, segundo Kolb e Kolb (2005), foi criado com dois propósitos: 1) para 

ser uma ferramenta educacional que permitisse o entendimento do indivíduo 

sobre o seu próprio aprendizado, e 2) para ser uma ferramenta de investigação da 

teoria da aprendizagem experiencial de David Kolb ao investigar as 

características dos estilos de aprendizagem individuais. 

 

2.3.3 Características do modelo de estilos de aprendizagem de Kolb 
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Baseado no original de Lewin “The Lewinian Experiential Learning Model”, 

Kolb (1984) desenvolveu o modelo de quatro estágios adaptativos, o chamado 

círculo de aprendizagem experiencial. A ELT é uma visão dinâmica da 

aprendizagem com base em um ciclo de aprendizagem, composto pelas 

seguintes fases:  

 Experiência Concreta: aprender experimentando 

 Observação Reflexiva: aprender observando  

 Conceituação Abstrata: aprender pensando 

 Experimentação Ativa: aprender fazendo. Nesta etapa, a aprendizagem 

passa a ter uma forma ativa. 

A aprendizagem é descrita como um processo pelo qual os conceitos são 

derivados e continuamente modificados pela experiência. Para Kolb (1984), todo 

o processo de aprendizagem eficaz é cíclico como pode-se observar na Figura 3. 

Este ciclo tem início com a Experiência Concreta (EC) – sentir – significa vivenciar 

uma determinada situação, envolver-se completa, aberta e imparcialmente em 

novas experiências; em seguida a Observação Reflexiva (OR) – observar – 

refere-se à observação e reflexão sobre a experiência concreta; após assimilar a 

reflexão com uma teoria vem a Conceituação Abstrata (CA), nesta fase ocorre a 

formação de conceitos abstratos – pensar – na qual as observações 

são assimiladas na forma de uma teoria a partir da qual se pode deduzir novas 

implicações para a ação; e, finalmente, as hipóteses são testadas em novas 

situações na Experimentação Ativa (EA) – agir – utilizando essas teorias para 

tomar decisões e solucionar problemas, levando-o ao início do ciclo para novas 

experiências concretas e assim consecutivamente.  

Kolb, Rubin e McIntyre (1978), fazem três observações sobre o modelo: a) 

o ciclo de aprendizagem repete-se constantemente nos seres humanos vivos. 

Desta forma, toda a aprendizagem é reaprendizagem e toda educação é 

reeducação; b) a direção tomada pela aprendizagem é governada pelas 

necessidades e objetivos do indivíduo. Neste caso, quando os objetivos não são 

claros o processo torna-se ineficiente; c) desde que a aprendizagem seja dirigida 
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pelas necessidades e objetivos individuais, os estilos de aprendizagem também 

tornam-se individuais tanto na direção quanto no processo. Os autores ainda 

destacam que cada indivíduo desenvolve um estilo de aprendizagem que possui 

pontos fortes e fracos, não existindo um estilo melhor ou pior e sim uma tendência 

em aprender sob determinada forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Círculo da Aprendizagem Experiencial 
Fonte: Adaptado de Kolb (1984). 

 

Nesse ciclo de aprendizagem, Kolb (1984) identificou duas dimensões de 

aprendizagem distintas, no qual os estilos de aprendizagem transitam: a 

percepção e o processamento.  

 Percepção da informação: dimensão representada pela experiência 

concreta (EC) versus a conceituação abstrata (CA); 

 Processamento da informação: dimensão representada pela observação 

reflexiva (OR) versus a experimentação ativa (EA). 

A informação pode ser percebida por meio de experiências concretas 

(ouvir, falar, ver) ou abstratas (a partir de conceitos mentais). Quanto ao 

processamento da informação pode envolver a simples memorização ou o 

raciocínio indutivo ou dedutivo, ser ativo (experimentação ativa) ou reflexivo 

(observação reflexiva). Almeida (2010) destaca que perceber é captar, 

decodificando as informações externas aproximando-as da sua vivência e o 

processamento é a transformação da informação que antes estava isolada, dando 

significância por meio da reflexão e da análise crítica, o que leva a uma nova 
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organização das informações. Captar e transformar são ações permanentes da 

mente humana.  

Segundo Kolb (1984), novos conhecimentos, habilidades e atitudes são 

alcançadas por meio da confrontação entre os quatro modos de aprendizagem 

experiencial. 

 

2.3.4 O perfil de cada estilo de aprendizagem experiencial 

 

Os estilos ou preferências de aprendizagem, segundo Kolb (1984), são 

resultado da combinação dos modos primários de aprendizagem: 

 EC = Experiência Concreta (aprender experimentando): trata-se da 

habilidade ou capacidade de envolver-se em uma determinada experiência. 

Consiste em uma preferência utilizada por indivíduos ativos que desfrutam de 

situações que oferecem oportunidades de experimentar coisas novas e colocar 

em jogo seu próprio critério. As experiências concretas iniciam o ciclo fornecendo 

dados brutos, em termos de observações, sentimentos e reações. Indivíduos que 

possuem este estilo como predominante desfrutam de bons relacionamentos com 

os outros. Eles são muitas vezes bons tomadores de decisões intuitivas e 

funcionam bem em situações não estruturadas. 

 OR = Observação Reflexiva (aprender refletindo): define a habilidade ou 

capacidade para refletir sobre a experiência utilizando diferentes pontos de vista. 

São indivíduos que gostam de confiar em seus pensamentos em situações de 

aprendizagem, gostam de observar de maneira objetiva e cuidadosa para 

entender o significado das coisas. São considerados alunos visuais e auditivos. 

 CA = Conceituação Abstrata (aprender pensando): define a habilidade ou 

capacidade de criar conceitos e elaborar modelos para integrar e internalizar as 

observações realizadas. Os indivíduos com esta orientação preferem situações de 

aprendizagem impessoais e estruturadas, que permitam uma análise lógica e 

sistemática. Este estilo enfatiza o pensamento em oposição ao sentimento.  

 EA = Experimentação Ativa (aprender fazendo): define a habilidade ou 

capacidade para tomar decisões e resolver problemas a partir das teorias. Estes 
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alunos aprendem melhor quando participam de projetos, atividades ou discusões 

em grupo pouco estruturadas. Gostam de ver e determinar seu próprio critério 

sobre a relevância dos materiais utilizados. Pessoas com orientação a 

experimentação ativa estão dispostos a assumir algum risco, a fim de alcançar 

seus objetivos e gostam de ver os resultados. 

Como resultado da dupla combinação, são abstraídos quatro estilos de 

aprendizagem: Divergente = EC+OR (alunos reflexivos), possuem forte 

capacidade de imaginação, desempenhando melhor as atividades que exigem 

geração de ideias a partir de várias perspectivas, interessam-se por pessoas, 

tendem ser emotivos; Assimilador = CA+OR (alunos teóricos), possuem grande 

capacidade de criar modelos teóricos, sobressaindo-se no raciocínio indutivo, 

para quem possui este estilo a teoria precisa ser sólida e lógica; Convergente = 

CA+EA (alunos pragmáticos), os pragmáticos concentra-se na aplicação prática 

das ideias e por meio do raciocínio hipotético-dedutivo concentram-se em 

problemas específicos e o Acomodador = EA+EC (alunos ativos) gostam de 

executar planos e experimentos envolvendo-se em novas experiências, 

arriscando-se mais que os outros estilos e adaptam-se as circunstâncias 

imediatas. 

Kolb (1984) propõe que os tipos de indivíduos são em número de quatro e 

não seis, devido ao fato de que a experimentação ativa (EA) e a observação 

reflexiva (OR) encontrarem-se contrapostas entre si, assim como a conceituação 

abstrata (CA) e a experiência concreta (EC). Todo este processo pode ser 

visualizado na Figura 4. 
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Figura 4: Teoria da Aprendizagem Experiencial 
Fonte: Adaptado de Kolb e Kolb (1999). 
 
 

Estilos de aprendizagem são, portanto, modos especializados de 

adaptação que são reforçados pela escolha permanente de situações em que um 

estilo é bem-sucedido (KOLB; KOLB, 2005). O ciclo completa-se com a passagem 

pelos quatro estágios, necessários e complementares, mas reinicia-se para cada 

nova aprendizagem. Desde que um estilo específico de aprendizado represente 

uma preferência individual de apenas um ou dois dos quatro modos do ciclo de 

aprendizagem, sua eficácia é limitada às situações de aprendizagem que exigem 

essas forças. 

Jacobsohn (2003), alerta que os estilos de aprendizagem podem mudar ao 

longo do tempo, em função da maturidade do indivíduo. Para Kolb (1997), as 

pessoas resolvem os conflitos entre ser ativo e reflexivo e entre ser imediato e 

analítico de forma individual, ou seja, cada pessoa desenvolve o seu próprio estilo 

de aprendizagem. Com relação aos estilos ainda cita que: estudantes de 

administração, marketing, vendas e negócios tendem a possuir estilos de 

aprendizagem acomodador; os engenheiros, estilo convergente, discentes de 

história, letras, psicologia, sociologia, ciências políticas economia tendem ter o 

estilo divergente e os físicos e matemáticos se enquadram no quadrante do estilo 

assimilador. 

Aprofundando seus estudos, Kolb (1997) desenvolveu um instrumento 

denominado de Inventário de Estilos de Aprendizagem - Learning Style Inventory 

(LSI) capaz de identificar o estilo de aprendizagem preferencial dos alunos e de 
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medir a ênfase individual relativa nas quatro fases do ciclo.  

 

2.3.5 Inventário de Estilos de Aprendizagem (LSI) – Kolb 

 

O instrumento Inventário de Estilos de Aprendizagem - Learning Style 

Inventory (LSI) é baseado na teoria da aprendizagem experiencial de Kolb (1984) 

e foi projetado para ajudar as pessoas a identificarem a maneira como elas 

aprendem com a experiência. Este inventário segue quatro premissas básicas: 

a) O teste foi criado de tal modo que as pessoas respondessem de acordo 

com sua percepção sobre como veem uma situação de aprendizagem; 

b) O uso de um formato auto descritivo e de auto escolha, uma vez que a 

noção de processamento de estrutura depende muito da escolha e da 

decisão consciente.  

c) O inventário foi construído com a expectativa de que ele viria a ser válido, 

para as medidas de estilos de aprendizagem e preveriam o comportamento 

de forma consistente com a teoria da aprendizagem experiencial. 

d) A consideração final quanto ao questionário estaria na prática. O teste 

deveria ser breve e simples, de modo que, além do uso como pesquisa, ele 

poderia ser usado como um meio de discutir o processo de aprendizagem 

com os testados dando-lhes feedback sobre seus estilos de aprendizagem. 

Inicialmente, em 1971, o inventário era composto por uma série de nove 

fatores. Na revisão de 1985 o inventário passou a ser composto por uma série de 

12 fatores, cada fator é composto por quatro sentenças a serem ordenadas de 

forma crescente pelo aluno em graus de 1 a 4 de acordo, respectivamente, com a 

menor ou a maior probabilidade de aprendizado percebida por ele, sendo que 1 

tem peso menor que 4. Em 1993, as alterações feitas foram na ordem dos fatores, 

para uma sequência aleatória, visando assim aumentar a confiabilidade deste 

instrumento. Em 1999 e 2005 foram feitas apenas revisões, sem alterações no 

formato (LEITÃO, 2006).  

O Kolb Learning Style Inventory (KLSI) se difere de outros testes de 

personalidade e estilos de aprendizagem utilizados na educação, por ser baseado 
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em uma teoria abrangente de aprendizagem e desenvolvimento (KOLB; KOLB, 

2005). Segundo Cerqueira (2000), cada palavra representa um dos modos de 

aprendizagem: 

 Sentir = Experiência Concreta 

 Observar = Observação Reflexiva 

 Pensar = Conceituação Abstrata 

 Fazer = Experimentação Ativa 

Após a identificação do estilo de aprendizagem por meio do instrumento 

Inventário de Estilos de Aprendizagem - Learning Style Inventory (LSI), em um 

diagrama, coloca-se um ponto em cada eixo com o resultado correspondente a 

cada modo. Após, une-se cada ponto com uma linha para obter a forma de “pipa”. 

O formato e colocação da “pipa” indicam os modos de aprendizagem mais e 

menos preferidos pelo indivíduo. De acordo com Kolb (CERQUEIRA, 2000), 

nenhum modo descreve de forma completa o estilo de aprendizagem de um 

indivíduo, por este motivo o estilo de aprendizagem de cada pessoa é uma 

combinação dos quatro modos básicos. 

Jarvis (1987) afirmou que aprender é transformar a experiência em 

conhecimento, habilidades e atitudes, considerando assim, a aprendizagem maior 

do que a aquisição ou criação de conhecimento. Conforme Kolb (1997), para os 

alunos aprenderem de forma eficaz, precisam de diferentes habilidades. Eles 

precisam ser capazes de se envolver completa, aberta e imparcialmente em 

novas experiências (EC), ter habilidades de observar de forma reflexiva sobre 

ângulos diferentes (OR), habilidade de conceituação abstrata criando conceitos a 

partir das suas observações (CA) e habilidade de experimentação ativa utilizando 

estas teorias para a tomada de decisão (EA).  

Como já citado, cada indivíduo tem seu estilo de aprendizagem, mas 

poderá desenvolver outro estilo desde que estimulado e pressupõe-se que para 

isto ele tenha que desenvolver alguma habilidade. O desenvolvimento de novas 

habilidades na formação do discente pode ser estimulado pelos docentes por 

meio de diferentes metodologias de ensino. 

A seguir apresentam-se os fundamentos sobre as habilidades ligadas as 

características pertinentes ao saber, fruto de um processo individual, como 
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resultado de aprendizagem social. 

 

2.3.6 Habilidades 

 

A capacidade de aprender é uma das habilidades mais importantes que o 

Administrador pode adquirir e desenvolver, e, frequentemente, se defronta com 

novas experiências na vida, na carreira, no estudo ou no trabalho (CERQUEIRA, 

2000). 

Partindo do princípio que experiência é o conjunto de reações físicas, 

cognitivas e emocionais que as pessoas experimentam quando veem ou 

interagem em um sistema, a escola parece um local fundamental para o estímulo 

e desenvolvimento de novas habilidades, além de refletir sobre as experiências já 

vivenciadas. Experiência não é necessariamente o que fazemos, mas refere-se 

ao que nos acontece e, sobretudo, o que nos deixa marcas. 

As habilidades podem ser natas ou adquiridas, ou seja, as pessoas 

nascem e desenvolvem habilidades próprias e outras são obtidas, de acordo com 

a necessidade e motivação que passarão a ter ao longo de sua existência. 

Segundo Lacombe e Heilborn (2003), habilidade é a capacidade que o ser 

humano tem de transformar os conhecimentos adquiridos em produtos ou 

serviços com o desempenho esperado, a partir do ensinamento praticado. 

Para Katz (1986), o administrador necessita de três tipos de habilidades 

para desenvolver um bom trabalho, e as classificou em: 1) habilidades técnicas 

envolvem o conhecimento especializado e a facilidade na execução de 

determinados trabalhos, esta habilidade está relacionada com processos 

materiais ou concretos. 2) habilidades humanas referem-se à facilidade de 

relacionamento interpessoal e grupal. Esta habilidade refere-se a capacidade de 

se comunicar, motivar, coordenar, liderar e resolver conflitos pessoais ou grupais. 

O desenvolvimento de equipe, o encorajamento da participação e o envolvimento 

das pessoas são aspectos típicos das habilidades humanas. 3) habilidades 

conceituais envolvem a visão de organização como um todo, é a facilidade de 

trabalhar com ideias e conceitos, teorias e abstrações. As habilidades conceituais 
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estão relacionadas com o pensar, com o racionar, com o diagnóstico e a 

formulação de alternativas para a solução de problemas. O administrador que 

possuir estas habilidades conceituais está apto a compreender as várias funções 

da organização, entender como elas se relacionam com o ambiente e como as 

mudanças em determinado departamento da empresa podem afetar toda a 

organização.  

As metodologias de ensino tradicionais não permitem ao futuro 

administrador, enquanto aluno, experimentar os prazeres e as frustrações reais 

de sua profissão. As instituições de ensino superior encontram dificuldades em 

preparar o administrador para a profissão, em estabelecer um nível de educação 

formal que possa ser considerado plenamente satisfatório, tanto do ponto de vista 

do aluno recém-formado quanto do ponto de vista das empresas que o contratam 

(SAUAIA, 1995). Visando o desenvolvimento de novas habilidades em sala de 

aula, Demo (2003) recomenda o trabalho em equipe, sugerindo que cada aluno 

realize as atividades de forma individual para posterior discussão com os colegas, 

buscando assim a elaboração e reelaboração do conhecimento.  

O próprio pensamento, segundo Peterson (1975), pode ser considerado 

uma habilidade que utiliza a aprendizagem passada e as percepções presentes 

numa eterna reelaboração. A aprendizagem é uma ação educativa, que 

desenvolve nos Administradores habilidades que os tornam capazes de se 

relacionar com o meio em que vivem, é mais do que a simples obtenção de 

informação, é a criação e formação de algo que melhore a capacidade e o 

desempenho mediante habilidades e instrumentos. 

Para Kolb (1984), a maioria dos indivíduos desenvolve estilos de 

aprendizagem que enfatizam algumas habilidades em detrimento de outras, 

alguns desenvolvem um espírito que se distingue em assimilar fatos díspares em 

teorias coerentes, mas essas mesmas pessoas podem ser incapazes de deduzir 

as hipóteses dessas teorias. Outros são gênios na lógica, mas é impossível se 

envolverem na experiência ativa. Um matemático pode enfatizar conceitos 

abstratos, enquanto que um poeta pode valorizar a experiência concreta. Um 

administrador pode ser praticamente preocupado com a aplicação ativa. Cada 

indivíduo desenvolve um estilo único de aprendizagem, que tem pontos fortes e 
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pontos fracos (KOLB, 1984).  

Os estágios da aprendizagem pontuam diferentes níveis de desenvolvimento 

da habilidade, e em cada um deles existem elementos importantes que influenciam 

ou caracterizam o processo de ensino-aprendizagem (SCHMIDT, 1993). Certas 

habilidades são fáceis de serem identificadas, enquanto outras são menos 

visíveis e devem ser identificadas pelo estudo do comportamento dos indivíduos 

(HALADYNA, 1997). De acordo com Harri-Augsein e Thomas (1991), a demanda 

por novas habilidades está presente em toda parte e nas mais diversas situações 

que os Administradores experimentam no dia-a-dia. A evolução tecnológica e a 

descentralização na tomada de decisão nas organizações exigem profissionais 

com habilidades até então requeridas apenas nos altos quadros gerenciais. A 

capacidade de desenvolvê-las passou a ser vista não apenas como uma 

característica das pessoas educadas ou como requisito para o exercício 

responsável da cidadania, mas como uma característica propiciadora de 

empregabilidade (COTTON, 1991). Corroborando, Andrews, Clark e Glew (2011) 

comentaram que discentes e docentes precisam refletir sobre os fundamentos de 

sua prática profissional e pensar sobre como experiências anteriores podem ser 

usadas para orientar, informar e melhorar as decisões futuras. 

Um componente dominante nas reformas em educação é o esforço para 

desenvolver estudantes com habilidades cognitivas de alto nível, ou seja, o ato 

requer uma mudança no processo ensino-aprendizagem, em que a habilidade de 

ter pensamento analítico, crítico e reflexivo, saber tomar decisões, saber resolver 

problemas, saber aprender de forma autônoma e saber formular perguntas, 

resolver problemas, passa de uma abordagem algorítmica para ser abordada na 

ótica da criatividade, combatendo o conceito de que cada problema tem uma 

única e correta solução (ZOLLER; PUSHKIN, 2007). 

Vários métodos de aprendizagem, podem promover o desenvolvimento de 

uma ampla gama de habilidades, a fim de, introduzir variedade nos programas de 

ensino em geral (JENNINGS, 2000; 2002; CHANG, 2003; CHANG ET AL., 2005). 

Biggs (2003) destacou que estava acontecendo uma mudança no foco do 

processo ensino aprendizagem, referente ao que os professores fazem e o que os 

estudantes fazem na sala de aula nos cursos de ensino superior. Os docentes 
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podem facilitar o desenvolvimento da habilidade de estudo autônomo nos 

discentes se deliberadamente aceitarem e derem a eles a prerrogativa de 

transferir-lhes a responsabilidade da aprendizagem. Para Candy (1991), os 

docentes podem adaptar suas estratégias para diferentes níveis de estudo 

autônomo, incluindo, por exemplo, liberdade de escolha na hora de determinar os 

objetivos e limites de um certo projeto.  

Surge então, o desafio dos docentes em atender os diferentes estilos de 

aprendizagem dos discentes. Os docentes devem saber quais os objetivos que 

pretendem alcançar em suas aulas, casos para ensino, são mais apropriados e 

tendem a ser bem-sucedidos (CHANG ET AL., 2001).  Segundo Jennings (1996), 

os casos para ensino ajudam os alunos a desenvolver novas habilidades. Os 

diferentes estilos de aprendizagem exigem dos docentes mais tempo na 

preparação de aulas expositivas, pois estes devem passar aos alunos não apenas 

o conhecimento, mas precisam estimular a habilidade de criação e adaptação em 

diferentes ambientes. Desta forma, percebe-se a importância de trabalhar os 

estilos de aprendizagem aliados as habilidades no âmbito educacional. 

A profissão de administrador está fortemente relacionada com os desafios 

cotidianos do trabalho e com a complexidade, que exigem a mobilização de 

diversas habilidades. De acordo com Philip (2006), ensinar como desenvolver a 

reflexão não é uma tarefa fácil. O processo da reflexão deixa discentes, e também 

alguns docentes, em situação pouco confortável.  

McLoughlin e Luca (2003), destacaram que não basta aos futuros 

administradores ter apenas habilidades técnicas, eles precisam ter também 

habilidades de comunicação, trabalho em equipe, ter consciência social e global, 

ser autodirigido e estar preparado ao longo da vida. De acordo com Martin et al. 

(2010), as estratégias para facilitar o desenvolvimento de habilidades melhoram 

significativamente os resultados obtidos pelos estudantes no processo ensino 

aprendizagem. Para Philip (2006), a reflexão é uma valiosa habilidade para 

desenvolver aprendizagem de qualidade, mas comenta que o conceito de reflexão 

parece ser de difícil entendimento, tanto para estudantes quanto para os 

facilitadores. 

No processo de formação profissional, os Administradores podem adquirir 
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competências e habilidades por meio de uma relação mais estreita com a 

realidade empresarial. A aplicação de uma metodologia de ensino mais criativa, 

por meio de metodologias ativas como casos para ensino, jogos, simulações, 

trabalhos práticos nas empresas como o trabalho desenvolvido pelas empresas 

juniores, e, finalmente, os estágio extracurriculares inserem os alunos no contexto 

das organizações (SILVA, 1999). Uma organização será bem sucedida e 

conseguirá se manter no mercado, se for bem administrada. O administrador é o 

responsável por todo esse processo, não bastando apenas pensar como um 

executor de tarefas simplesmente, e, sim, se deslocar dos trabalhos operacionais 

para o campo da ação. O administrador precisa ter uma visão sistêmica do 

negócio para atingir os objetivos da empresa. 

Observa-se a importância da readequação das Instituições de Ensino às 

necessidades do mercado de trabalho, bem como o estímulo de ações 

empreendedoras durante o curso por meio de atividades em equipes. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Concluída a revisão de literatura, apresenta-se neste capítulo os 

procedimentos metodológicos adotados na investigação de acordo com os 

objetivos propostos no primeiro capítulo.  

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Com o objetivo de investigar os estilos de aprendizagem experiencial dos 

discentes do curso de Administração, utilizou-se o Inventário de Estilos de 

Aprendizagem construído por Kolb em 1976 e revisado em 1985 e 1993, traduzido 

e validado por Cerqueira (2000). Já para identificar as habilidades adquiridas 

utilizou-se o questionário Skills Acquisition Questionnaire de Miles, Biggs e 

Schubert (1986).  

Para responder ao problema de pesquisa, bem como alcançar os objetivos 

a que se propôs esta pesquisa, optou-se pela abordagem quantitativa (ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1999), do tipo survey e exploratória-descritiva 

quanto aos seus fins.  

A pesquisa do tipo Survey tem como objetivo identificar e relacionar o objeto 

de estudo. Para Pinsonneault; Kraemer (1993); Babbie (1999); Freitas et al. 

(2000), as características da pesquisa survey geram medidas precisas e confiáveis 

que permitem análise estatística; medidas de opiniões, atitudes, preferências, 

comportamentos de um determinado grupo de pessoas. Além disso, os autores 

colocam que uma característica importante do método de pesquisa survey é 

produzir descrições quantitativas de uma população, fazendo uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados (inventário e questionários). Seguindo o 

raciocínio de Hair Jr. et al. (2005), questionário é um conjunto de perguntas no 

qual suas respostas são registradas pelos respondentes ou entrevistadores, além 

de ser o instrumento mais utilizado no levantamento de informações.  
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

A população desta pesquisa foram os discentes do curso de graduação em 

Administração de duas Instituições de Ensino, uma localizada em Santa Catarina 

e outra na Paraíba. A escolha destas instituições ocorreu devido ao fato de ambas 

fazerem parte do projeto Pró-Administração (Programa de Apoio ao ensino e à 

Pesquisa Científica em Administração), e devido às relações estreitas por meio de 

convênios formais entre seus docentes. Quanto ao nome das instituições, estes 

foram preservados a fim de evitar constrangimentos tanto por parte dos 

pesquisados, como por parte da pesquisadora. Desta forma foram utilizadas 

apenas as siglas do estado de cada instituição. 

Esta pesquisa foi realizada com 231 discentes ativos matriculados no curso 

de Administração nas turmas pesquisadas. Deste total de alunos, 167 (72,29%) 

eram alunos da instituição de Santa Catarina, e 64 (27,71%) eram alunos da 

instituição da Paraíba. Da população total de 231 discentes, 187 estavam 

presentes na aula no dia da aplicação da pesquisa, o que representou uma 

amostra de aproximadamente 81%.  

 A distribuição dos discentes conforme as fases que estavam cursando e 

estado que pertencem pode-se observar na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Composição da amostra por fase e estado 

Fase Estado Frequência Percentual 

2a SC 60 32% 

3 a SC 12 6% 

4 a SC 9 5% 

5 a JP 41 22% 

7 a JP 22 12% 

8 a SC 43 23% 

Total  187 100% 

 

 

 



57 
 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS E COLETA DE DADOS 

 

A realização desta pesquisa ocorreu por meio de dois instrumentos. Para 

identificar os estilos de aprendizagem foi utilizado o Inventário de Estilos de 

Aprendizagem construído por Kolb em 1976 e revisado em 1985 e 1993, traduzido 

e validado por Cerqueira (2000). Este instrumento é composto por 12 fatores, e 

cada fator é composto por quatro sentenças a serem ordenadas de forma 

crescente pelo aluno, em graus de 1 a 4 de acordo, respectivamente, com a menor 

ou a maior probabilidade de aprendizado percebida por ele, sendo que 1 possui 

peso menor que 4 (Apêndice A). Após os alunos responderem os 12 fatores, cada 

resposta foi classificada, conforme modelo proposto por Kolb (CERQUEIRA, 

2000), na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Fórmulas para cálculo dos modos de aprendizagem 

             

1A 2C 3D 4A 5A 6C 7B 8D 9B 10B 11A 12B EC Total 

             

             

1D 2A 3C 4C 5B 6A 7A 8C 9A 10A 11B 12C OR Total 

             

             

1B 2B 3A 4D 5C 6D 7C 8B 9D 10D 11C 12A CA Total 

             

             

1C 2D 3B 4B 5D 6B 7D 8A 9C 10C 11D 12D EA Total 

Fonte: Cerqueira (2000). 

Após preencher a Tabela 2 com as respostas correspondentes a cada 

sentença, foi realizada a soma das 12 respostas e colocado no campo soma total. 
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No campo “soma total” o valor mínimo que pode se encontrar é 12 e o valor 

máximo é igual a 48. Esse cálculo foi realizado para cada indivíduo que participou 

da pesquisa.  

As quatro colunas do Gráfico 1 correspondem aos quatro estágios do ciclo 

de aprendizagem por meio da experiência desenvolvido por Kolb. Após a 

identificação dos modos de aprendizagem de cada aluno, por meio do instrumento 

Inventário de Estilos de Aprendizagem - Learning Style Inventory (LSI) foi 

construído um diagrama. Primeiramente foi colocado em cada eixo do diagrama o 

resultado correspondente a cada modo. Posteriormente uniu-se cada um destes 

resultados com uma linha para obter a forma de “pipa”, conforme o modelo de 

Kolb prevê. 

 

 
Gráfico 1: Diagrama dos Estilos de Aprendizagem 
Fonte: Modificado de Kolb (1984). 

 

O formato e colocação da “pipa” indicam os modos de aprendizagem mais e 

menos preferidos pelo indivíduo. O modo que predomina no indivíduo é o que 

possui maior valor na soma total, no caso do exemplo citado o modo que 

predomina é a Experimentação Ativa. De acordo com Kolb (CERQUEIRA, 2000), 

nenhum modo descreve de forma completa o estilo de aprendizagem de um 

indivíduo, por este motivo o estilo de aprendizagem de cada pessoa é uma 
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combinação dos quatro modos básicos. 

Para identificar as habilidades adquiridas foi utilizado questionário Skills 

Acquisition Questionnaire de Miles, Biggs e Schubert (1986). Os autores 

formularam o questionário com 28 questões, associadas a uma escala de 6 

pontos, com base nos resultados de uma combinação dos questionários 

produzidos por Chisholm et al. e por Byrne, ambos de 1979, pois lidavam com a 

percepção de conceitos de aprendizagem. No questionário desenvolvido por Miles 

Biggs e Schubert (1986), foram investigadas as habilidades, atitudes e 

conhecimentos. Para esta pesquisa foram analisadas as 28 questões e 

identificadas 18 questões específicas sobre habilidades e que fizeram parte do 

questionário utilizado (Anexo B). As 18 questões foram traduzidas do original em 

inglês para o português por uma professora de inglês e posteriormente o 

questionário foi validado por especialistas brasileiros. Quanto à escala do tipo 

Likert, foram mantidos os seis níveis (Nada 1; 2; 3; 4; 5; 6 Muito), apenas a 

ordem de valores foi invertida para melhor entendimento da mesma pelos 

alunos brasileiros. 

O questionário foi preparado em três etapas: 

1º) A tradução: foi realizada por uma professora perita em inglês.  

2º) A validação: foi realizada por três professores do departamento do curso de 

Administração conhecedores do idioma inglês e das técnicas de elaboração 

de instrumentos similares. 

3º) O pré-teste: foi realizado em outubro de 2011 com 5 alunos da oitava fase 

do curso de Administração para verificar o entendimento e a clareza do 

questionário. Não havendo dúvidas quanto ao mesmo iniciou-se a 

pesquisa. 

A coleta de dados para análise e mensuração dos resultados desta 

pesquisa foi realizada no mês de novembro de 2011. Os docentes responsáveis 

pelas disciplinas do curso de Administração da universidade de Santa Catarina 

foram consultados via correio eletrônico (e-mail). A amostra foi em função da 

acessibilidade que foi dada pelos professores consultados. Quanto aos docentes 

da universidade da Paraíba o contato foi realizado no período de 17/11/2011 à 
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22/11/2011, e a pesquisa foi aplicada nas disciplinas que se lecionavam neste 

período e que deram autorização para fazê-la. Da mesma forma que a 

universidade de Santa Catarina a amostra foi por acessibilidade. 

A aplicação da pesquisa foi realizada pela pesquisadora, assegurando, com 

isso, a uniformidade e a consistência dos resultados. Durante este processo, a 

pesquisadora permaneceu em sala de aula para esclarecer quaisquer dúvidas que 

pudessem enviesar as respostas e, consequentemente, a pesquisa. 

 Foi padronizado o tempo para o desenvolvimento de cada etapa do estudo 

e utilizado o mesmo “caso” em todas as turmas, para assim, trabalhar nas mesmas 

condições em toda a população pesquisada. Primeiramente, os discentes 

receberam uma breve explicação sobre o trabalho e seus objetivos e; a seguir, foi 

entregue um “caso” para os alunos lerem e discutirem em grupos de até seis 

pessoas as possíveis soluções do mesmo. Finalizada a discussão em pequenos 

grupos, foi realizada a discussão com o grande grupo conforme a metodologia de 

“casos” prevê. Concluídos os debates foram entregues os dois instrumentos e 

fornecidas às instruções para o devido preenchimento.  

Os instrumentos foram entregues na ordem que deveriam ser respondidos. 

Primeiro o questionário de Habilidades de Miles, Biggs e Schubert (1986), em 

função da reação imediata dos indivíduos após a solução do “caso” e em segundo 

lugar o Inventário dos Estilos de Aprendizagem de Kolb, pois os estilos não são 

influenciados em função da realização de apenas uma atividade diferente. Todas 

as pesquisas foram realizadas em sala de aula e em horários previamente 

agendados com o docente responsável pela disciplina no dia da realização da 

pesquisa.  

Os aspectos éticos apresentados por Tuckman (2002) – direito à 

privacidade, direito ao voluntariado, direito ao anonimato e direito à 

confidencialidade – foram considerados na aplicação desta pesquisa, uma vez 

que não houve obrigatoriedade na participação e não foi solicitada a identificação 

dos participantes.  

 

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS 
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Por meio do software Microsoft Excel®, foram organizado os dados e 

elaborados os gráficos, principalmente os cálculos de frequência. A escolha desta 

ferramenta deu-se pela facilidade, praticidade e domínio da mesma. 

Posteriormente, os dados foram exportados para o software Statistica 8.0®, e as 

variáveis foram analisadas individualmente e de maneiras distintas, de acordo 

com os objetivos propostos. 

Quando analisada a variável estilos de aprendizagem, utilizou-se o método 

estatístico descritivo, e foram efetuadas análises das distribuições de frequência, 

desvio padrão, média, mediana e quartis. Tal como indica Barbetta (2007), a 

distribuição de frequências envolve a organização dos dados de acordo com as 

ocorrências dos diferentes resultados observados. 

As análises estatísticas compreenderam métodos univariados e 

multivariados. Dentre os métodos univariados, utilizou-se a análise de variância – 

ANOVA, e foi realizada a comparação simultânea das médias, ou seja, quando 

houve significância, foram realizadas as comparações pareadas, analisando-se 

essa condição apenas pela confrontação dos intervalos de confiança nas figuras 

geradas. Adotou-se o intervalo de confiança de 95%, o que determina que o 

coeficiente de significância (α) seja de 5%. Segundo Hair Jr. et al. (2005), a 

ANOVA busca identificar os possíveis efeitos de uma variável sob a outra.  

Dentre os métodos de análise multivariada, utilizou-se a análise fatorial 

que, conforme Rodrigues e Paulo (2011, p. 2), “refere-se a um conjunto de 

métodos estatísticos que torna possível a análise simultânea de medidas para 

cada indivíduo, objeto ou fenômeno observado”. A análise fatorial é uma técnica 

multivariada de interdependência em que todas as variáveis são simultaneamente 

consideradas. Cada variável é relacionada com as demais, a fim de, estudar as 

inter-relações existentes entre elas, buscando a sumarização e definindo um 

conjunto de dimensões latentes comuns, chamados fatores. 

Pela análise fatorial, procurou-se checar quantos fatores poderiam ser 

adequadamente identificados na matriz de correlação entre os itens, e o critério 

adotado foi o de Cattell, que sugere ser pertinente extrair dois fatores. O teste de 

Scree ou critério de Cattell utiliza a curva das raízes latentes para julgar o melhor 
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número de fatores a resultar em uma análise fatorial. Conforme sugerido por 

alguns autores e como mencionado por Hair Jr. et al. (2005), em razão do caráter 

exploratório do estudo, a carga fatorial representa a correlação entre a variável 

original e seu fator. Quanto à carga mínima, ou seja, a correlação com o fator, 

para uma variável ser considerada associada a ele, estabeleceu-se em 0,50. Hair 

Jr. et al. (2005), afirma que, as cargas fatoriais de + 0,50 ou maiores, são 

consideradas com significância prática, logo, quanto maior o valor absoluto da 

carga fatorial, mais importante será a carga na interpretação da matriz fatorial. 

Para melhor interpretação, foi efetuada a rotação varimax que, sendo 

rígida, mantêm a independência dos fatores e, para a análise dos dados, 

geraram-se os escores fatoriais. A rotação varimax, segundo Hair et al. (2009), é 

a mudança de coordenadas utilizadas na análise de componentes principais e 

análise de fatores que maximiza a soma das variâncias de cargas exigidas da 

matriz fatorial. Ou seja, a rotação varimax busca fornecer uma separação mais 

clara dos fatores. 

Finalmente foi feita a análise de variância – ANOVA, que conforme Hair et 

al. (2005), é a extensão multivariada da técnicas univariadas para avaliar as 

diferenças entre médias de grupos. A ANOVA é utilizada em situações com três 

ou mais variáveis independentes, a fim de testar a significância estatística entre 

as médias. A ANOVA testa a nulidade de diferenças para um dado alfa “α”. Para 

valores de p > α, aceita-se a nulidade, pois não há diferença, se p < α, a hipótese 

nula é rejeitada por haver diferenças entre as médias. O p-nível representa a 

probabilidade de erro envolvida em aceitar o resultado observado como válido. 

Portanto, para um nível de p de 0,05 (isto é, 1/20) indica que existe uma 

probabilidade de 5% que a relação entre as variáveis encontradas na amostra é 

um "acaso". Isto é, em cada 20 repetições do experimento, haveria uma em que a 

relação entre as variáveis em questão seria igual ou mais forte do que na nossa. 

Em muitas áreas de pesquisa, o p-nível de 0,05 é costumeiramente tratado como 

um nível de erro "limite aceitável".   
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4  ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Este capítulo apresenta as análises realizadas por meio dos instrumentos 

aplicados aos discentes do curso de Administração, durante o mês de novembro 

de 2011. Primeiramente, foi realizada a análise descritiva das características 

básicas dos discentes pesquisados. Em seguida, foi realizada a análise fatorial 

identificando os fatores, e por fim, à analise de variância – ANOVA buscando 

identificar os possíveis efeitos de uma variável sob a outra. 

  

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 

 

Nesta seção são descritas as características dos discentes pesquisados. 

Inicialmente, foi feita a análise quantitativa dos dados, com verificação dos 

números absolutos e percentuais obtidos nas variáveis analisadas, que permite a 

identificação dos estilos de aprendizagem dos discentes. 

A coleta de dados foi realizada no mês novembro de 2011, nas instituições 

de Santa Catarina e Paraíba. A amostra total desta pesquisa foi composta por 187 

discentes de graduação do curso de Administração, e a distribuição quanto ao 

gênero observa-se no Gráfico 2. 

 
Gráfico 2: Distribuição dos discentes segundo o gênero 

 

Do total da amostra, 107 discentes (57%) são do gênero feminino e 80 

57%

43%

Feminino Masculino
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discentes (43%) são do gênero masculino, numa relação de 1,34% mulheres para 

cada homem. 

Quanto a faixa etária dos discentes pesquisados, pode-se observar no 

Gráfico 3. 

 
Gráfico 3: Idade dos respondentes 

 

Observa-se que a grande maioria está concentrada entre 20 a 29 anos, 

representando 74% da população pesquisada. Em segundo lugar, com 21 

respondentes, estão os discentes que possuem até 19 anos, seguido de 18 

discentes que possuem entre 30 a 39 anos e acima dos 40 anos de idade foram 

encontrados 9 respondente. Isso demonstra certa homogeneidade na amostra. 

Em relação às fases pesquisadas os respondentes estão distribuídos 

conforme Gráfico 4.  

 
Gráfico 4: Distribuição dos respondentes conforme a fase 
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Do total da amostra que participou desta pesquisa, 60 discentes (32,09%) 

são da 2ª fase, 12 (6,42%) são da 3a fase, 09 (4,81%) são da 4a fase, 41 (21,93%) 

são da 5a fase, 22 (11,76%) são da 7a fase e 43 (22,99%) são da 8a fase. 

Após a apuração das respostas dos discentes participantes desta pesquisa 

foi possível conhecer os estilos de aprendizagem de cada indivíduo. Conforme o 

modelo de Kolb (1993), primeiro, são identificados os modos de aprendizagem 

(Experiência Concreta, Observação Reflexiva, Conceituação Abstrata e 

Experimentação Ativa) e, a partir dos modos são definidos os  estilos de 

aprendizagem. Cada modo de aprendizagem é composto da soma de 

determinadas questões e esta soma é colocada no seu respectivo eixo como 

mostra o Gráfico 5.  

Após cada eixo estar com a devida soma foi traçado o gráfico em forma de 

“pipa”, mesmo modelo utilizado por Kolb (1984).  Dos 187 discentes do curso de 

Administração, 75,40% eram da instituição de Santa Catarina, e 24,60% da 

instituição da Paraíba, obteve-se para cada modo os seguintes valores: 

Experiência Concreta = 4.551, Observação Reflexiva = 6.103, Conceituação 

Abstrata = 5.525 e, Experimentação Ativa com = 6.265. 

 

 
Gráfico 5: Modos de aprendizagem 
Fonte: Modificado de Kolb (1984). 
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Para encontrar o estilo de cada indivíduo foi efetuado o cálculo da maior 

área entre a combinação dos modos: 

EC + OR OR + CA CA + EA EA + EC 

2 2 2 2 
 

Após o cálculo da maior área entre a combinação dos modos, tem-se o 

total da área de cada quadrante, e o estilo de aprendizagem é definido a partir da 

maior área. Este cálculo para identificar o estilo de aprendizagem de cada 

discente foi feito, conforme o modelo de Kolb, descrito no capítulo da 

metodologia. 

 

 
Gráfico 6: Estilos de aprendizagem 
Fonte: Baseado no modelo de Kolb (1984). 

 

O estilo que mais se destacou foi o Convergente com 70 discentes, 

seguido do estilo Assimilador com 65 discentes e, finalmente, o estilo 

Acomodador com 52 discentes. Pode-se observar que todos os estilos presentes 

tem uma distribuição semelhante. Quanto ao estilo Divergente não foi identificado 

nenhum discente com este estilo.  

Quanto à distribuição dos estilos de aprendizagem de cada fase ficou 

assim representado, conforme Tabela 3. 
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Tabela 3: Distribuição dos estilos em cada fase das instituições de Santa Catarina e da Paraíba 

Estilos de 
Aprendizagem  2ª Fase  3ª Fase 4ª Fase 5ª Fase 7ª Fase 8ª Fase Total 

Divergente - - - - - - 0 

Assimilador 17 5 3 19 7 14 65 

Convergente 20 3 2 16 10 19 70 

Acomodador 23 4 4 6 5 10 52 

Total 60 12 9 41 22 43 187 

 

Como se pode observar na tabela acima, o estilo Acomodador (constituído 

pela experimentação ativa e a experiência concreta) prevaleceu na segunda e na 

quarta fases. Este estilo, segundo Kolb (1984), é o estilo que predominou em 

suas pesquisas entre os administradores. O estilo Assimilador (combinação da 

observação reflexiva e da conceituação abstrata) predominou na terceira e quinta 

fases, o estilo Convergente se sobressaiu nas duas fases finais e o estilo 

Divergente não foi identificado em nenhum participante desta pesquisa.  

Analisando as questões do instrumento de habilidades percebidas tem-se a 

distribuição, conforme Tabela 4. Para cada questão foi calculada a mediana e o 

desvio padrão. Tal como define Barbetta (2007), o desvio padrão é uma medida 

de dispersão (variância ou heterogeneidade) dos valores em volta da média. A 

mediana é o valor que ocupa a posição central da série disposta em ordem 

crescente ou decrescente. Segundo Hair Jr. et al. (2005) e Barbetta (2007), a 

mediana avalia o centro de um conjunto de valores, sob o critério de ser o valor 

que divide a distribuição ao meio, deixando os 50% menores valores de um lado e 

os 50% maiores valores do outro.  
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Tabela 4: Distribuição das habilidades 

 
 

Observa-se que a opinião dos discentes quanto à percepção da aquisição de habilidades é homogênea, e esta 

homogeneidade demonstra uma auto avaliação elevada. 
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4.2 ANÁLISE FATORIAL DOS DADOS 

 

Conforme Hair Jr. et al. (2005), à análise fatorial possibilita a redução de 

dados, seu objetivo é determinar a composição das inter-relações de um número 

significativo de variáveis, resultando em um conjunto menor de fatores comuns. 

De posse da solução fatorial, deve-se examinar todas as variáveis destacadas em 

cada fator e nomear um rótulo que melhor represente-o. As variáveis com maior 

carga fatorial são consideradas de maior importância e devem influenciar mais 

sobre o rótulo do fator (HAIR JR. ET AL., 2005).  

Os 18 fatores de habilidade, descritos anteriormente, foram aplicados nesta 

pesquisa por meio da escala intervalar de 1 (nada) a 6 (muito). Nada (1) 

representa que não houve aquisição de habilidade após a realização de uma 

metodologia ativa segundo a percepção do discente. Muito (6) representa sob a 

percepção do discente que ele adquiriu várias habilidades, conforme descrito no 

capítulo 3 desta pesquisa.  

Para a extração dos fatores foi utilizado o critério gráfico de Cattell, que 

implica na distribuição gráfica dos valores próprios, screen plot. Cattell (1966) 

propôs que o screen plot pode ser usado para graficamente para determinar o 

número ótimo de fatores para reter. O teste scree, envolve encontrar o lugar o 

qual a queda dos autovalores começa a ser mais suave, parecendo nivelar para a 

direita do gráfico. A curva resultante das raízes latentes em relação ao número de 

fatores é utilizada para avaliar o ponto de corte. Como se pode observar a curva 

resultante apresenta lento decrescimento após o segundo fator, sugerindo que 

sejam considerados os dois primeiros fatores, conforme Gráfico 7. 
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Gráfico 7: Distribuição gráfica dos valores 
 

Para a realização da análise fatorial, primeiramente, determinou-se os 

autovalores maiores que 1, que representam a variabilidade de cada componente 

e o percentual de variância explicada por cada uma. O critério de Cattell foi 

utilizado devido a quebra acentuada do gráfico como se pode observar.  

Cada carga fatorial representa o grau de contribuição da variável para a 

formação do fator (HAIR JR. ET AL., 2009). Considerando o critério da 

significância estatística, em que a significância da carga fatorial depende do 

tamanho da amostra em estudo, e devido a pesquisa ser exploratória, admitiu-se 

um valor mínimo de 0,50 para cargas fatoriais significativas, para uma amostra de 

187 indivíduos. 

Quanto ao critério de variância, segundo Hair Jr. et al. (2005, p. 102), ele 

tem como objetivo “garantir significância prática para os fatores determinados, 

garantindo que expliquem pelo menos um montante especificado de variância”. 

Em função da carga fatorial adota ser de 0,50, a variância explicada tende a ser 

prejudicada, atingindo assim uma carga de 0,46%. Aceita-se este resultado 

considerando que esta pesquisa é exploratória. 
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Tabela 5: Autovalores e percentual de variância explicada 

Fatores Variáveis Autovalores Var. Explicada 

Fator 1  
Habilidades 
Conceituais 

Q1, Q2, Q3, Q5, Q6, 
Q7, Q9, Q13, Q14 3,323077 0,255621 

Fator 2  
Habilidades de 

Relacionamento 
Interpessoal 

Q11, Q16, Q17 2,636436 0,202805 

 

Buscando um melhor encaixe no plano gráfico e para facilitar as 

interpretações, foi efetuada a rotação dos fatores utilizando-se do método 

Varimax Normalizado, que sendo rígido mantém a independência dos fatores. 

Para a análise das habilidades geraram-se os escores fatoriais, ou seja, usaram-

se as combinações lineares das variáveis originais para atribuir às habilidades 

esses novos valores síntese ou escores. Tal como discorre Hair et al. (2005), a 

rotação Varimax, é a mudança de coordenadas utilizadas na análise de 

componentes principais e análise de fatores que maximiza a soma das variações 

das cargas ao quadrado. Isto é, busca uma base que economicamente mais 

representa cada indivíduo, de modo que cada indivíduo pode ser bem descrito por 

uma combinação linear de apenas algumas funções básicas. Com a rotação 

Varimax observou-se que as questões Q4, Q8, Q10, Q12 e Q15 não atingiram a 

carga mínima de 0,50, portanto foram excluídas. 

Tabela 6: Cargas fatoriais do constructo habilidades 
Factor Loadings (Varimax normalized) (Base de Dados)  
Extration: Principal componentes  (Marked loadings are 
>0,500000)    

Variable Factor 1 Factor 2 
Q1 0,547741 -0,127875 
Q2 0,517130 0,161644 
Q3 0,669458 0,101264 
Q5 0,599022 0,304100 
Q6 0,602871 0,293739 
Q7 0,562995 0,241661 
Q9 0,623142 0,147578 
Q11 0,251043 0,687970 
Q13 0,665327 0,218821 
Q14 0,520991 0,088756 
Q16 0,301475 0,643213 
Q17 0,019930 0,848359 
Q18 0,107293 0,813812 

Expl. Var 3,323077 2,636463 
Prp. Totl 0,255621 0,202805 
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A Tabela 6 apresenta a matriz de cargas fatoriais, após rotação Varimax 

Normalizada. Para medir as habilidades adquiridas foi realizado uma Análise 

Fatorial que possibilitou identificar dois fatores. Percebe-se que os fatores F1 e F2 

obtiveram autovalores superiores a 1 (Expl. Var) e a variância extraída foi próxima 

a 50%. Ao relacionar as questões relevantes para cada fator, percebeu-se uma 

inclinação maior em relação ao Fator 1 que ficou assim representado, conforme 

Figura 6. O F1 foi chamado de habilidades conceituais, em função da visão 

sistêmica de organização que as questões que compõe este fator abordam. 

 
Figura 5: Representação do fator habilidades conceituais 
Fonte: Adaptado de Aranha e Zambaldi (2008). 
 

E o Fator 2 que representa as Habilidades de Relaciomaneto Interpessoal  

ficou representado conforme, Figura 7: 

 
Figura 6: Representação do fator habilidade de relacionamento interpessoal 
Fonte: Adaptado de Aranha e Zambaldi (2008). 
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O próximo passo foi fazer os ajustes para a realização da análise de 

variância – ANOVA. Primeiramente foram efetuadas as escalas somativas, isto é, 

foi criada uma coluna com as somas das respostas (escala de 1 a 6) das 

questões válidas para cada fator. A partir desses fatores, foi possível usar os 

escores fatoriais das habilidades para criar uma nova base de dados. Com a nova 

base de dado foram feitas as análises de variância – ANOVA, conforme se 

apresenta no próximo item. 

 

4.3 ANÁLISE FATORIAL DOS DADOS 

 

Esta análise permite verificar a relação entre os estilos de aprendizagem 

experiencial com as habilidades adquiridas pelos discentes de acordo com o 

terceiro objetivo proposto neta pesquisa.  

Para tanto foi testada à seguinte hipótese: 

H0: não há diferença nas médias. 

H1: pelo menos uma das médias é diferente. 

 

Caso o valor atribuído a	“α” na análise estatística seja maior que p (α > p), 

rejeita-se H0 e parte-se para as análises posteriores a fim de identificar qual das 

médias, é a diferente. Caso (α ≤ p), aceita-se H0 e diz-se que não há diferença 

entre as médias. 

Para não incorrer no erro de considerar significativa uma variável que não 

é, optou-se pelo método post hoc de Scheffé (p <0,05), um dos mais populares e 

conservadores dos procedimentos conhecidos para lidar com esse tipo erro 

(TABACHNICK; FIDELL, 2001). 

A primeira análise de variância é a relação gênero com o fator habilidade 

de conceitual, conforme Tabela 7 e representação no Gráfico 8. 
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Tabela 7: ANOVA do Gênero em relação à Habilidade Conceitual 

  SS Degr. Of MS F P 

Intercept 305448,8 1 305448,8 10785,01 0,000000 

Gênero 17,1 1 17,1 0,61 0,437508 

Error 5239,5 185 28,3   
  
 Observa-se que p=0,437508, portanto maior que α (α=0,05), aceita-se H0 e 

conclui-se que não há diferença entre o gênero e o fator habilidade de conceitual. 

 

 
Gráfico 8: Relação entre Gênero e Habilidade Conceitual 
 

A segunda análise refere-se a relação gênero com o fator habilidade de 

relacionamento interpessoal, conforme Tabela 8 e representação no Gráfico 7.  

Tabela 8: ANOVA do Gênero em relação à Habilidade de Relacionamento Interpessoal 

  SS Degr. Of MS F P 

Intercept 59946,05 1 59946,05 6756,048 0,000000 

Gênero 10,86 1 10,86 1,224 0,270069 

Error 1641,49 185 8,87   
 

Observa-se que p=0,27006, portanto maior que α (α=0,05), então aceita-se 

H0 e conclui-se que entre o gênero e o fator relacionamento interpessoal também 

não há diferença, como pode-se observar no gráfico abaixo. As médias numéricas 

são diferentes, mas estatisticamente, em função dos intervalos de confiança, são 
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consideradas idênticas. 

 
Gráfico 9: Relação entre Gênero e Habilidade de Relacionamento Interpessoal 
 

Analisando o gênero masculino e feminino em relação aos fatores 

habilidade conceitual e habilidade de relacionamento interpessoal observa-se 

que, embora a população feminina seja maior, não há diferenças entre as médias. 

Homens e mulheres possuem habilidade conceitual e habilidade de 

relacionamento interpessoal estatisticamente iguais. Analisando os estilos de 

aprendizagem em relação ao gênero, constatou-se que na populaçao feminina o 

estilo que predominou foi o Convergente/Prágmatico e na população masculina o 

estilo predominante foi o Assimilador/Teórico. Observa-se que 41% da população 

feminina prefere aprender por meio do uso prático das ideias e teorias. Quanto a 

população masculina, 37% preferem aprender por meio de uma teoria que tenha 

um sentido lógico. 

Quando analisado a variável idade em relação ao fator habilidade 

conceitual, este também não apresentou diferenças entre as médias, pois 

p=0,170248, portanto maior que α (α=0,05), aceita-se H0. 

Tabela 9: ANOVA da Idade em relação à Habilidade Conceitual 

  SS Degr. Of MS F P 

Intercept 116625,5 1 116625,5 4172,728 0,000000 

Idade 141,9 3 47,3 1,692 0,170248 

Error 5114,7 183 27,9   
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Como pode ser observado no Gráfico 10, a idade dos discentes não 

influencia no fator habilidade conceitual. Para melhor trabalhar com os dados no 

software, a idade da amostra foi classificada da seguinte forma: A = até 19 anos; 

B = de 20 à 29 anos; C = de 30 à 39 anos e D = acima de 40 anos. 

 
Gráfico 10: Relação entre Idade e Habilidade Conceitual 
 

Para variável idade em relação ao fator habilidade de relacionamento 

interpessoal, também não apresentou diferenças entre as médias, pois 

p=0,103305, portanto maior que α (α=0,05), aceita-se H0. 

Tabela 10: ANOVA da Idade em relação à Habilidade de Relacionamento Interpessoal 

  SS Degr. Of MS F P 

Intercept 24143,82 1 24143,82 2765,502 0,000000 

Idade 54,70 3 18,23 2,088 0,103305 

Error 1597,66 183 8,73   
 

O gráfico a seguir apresenta as médias encontradas para a idade e fator 

habilidade de relacionamento interpessoal, denotando a inexistência de 

diferenças. Numericamente os itens B e D são diferentes, no entanto, para o 

intervalo de 95% são estatisticamente iguais. 
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Gráfico 11: Relação entre Idade e Habilidade de Relacionamento Interpessoal 

 

O segundo passo foi analisar a idade dos respondentes em relação aos 

fatores habilidade conceitual e habilidade de relacionamento interpessoal, e 

constatou-se que estatisticamente não há diferenças. Quando analisado os estilos 

de aprendizagem em relação a idade dos respondentes, observa-se que até 29 

anos de idade o estilo que predomina é o Assimilador/Teórico (combinação da 

observação reflexiva com a conceituação abstrata), estes alunos, conforme Kolb 

(1984) e Cerqueira (2000), consideram ser a teoria mais importante que a prática. 

Entretanto, é importante observar que a preferência por esse estilo diminui com o 

aumento da idade, e, inversamente, o estilo acomodador cresce em função deste 

aumento. Nos discentes com idade acima de 30 anos, o estilo que predominou foi 

o Acomodador/Ativo (combinação da experimentação ativa com a experiência 

concreta). Os indivíduos com este estilo possuem a capacidade de aprender 

principalmente com a experiência prática. Gostam de experiências novas e 

desafiadoras e Kolb (1984), destaca os administradores e profissões ligadas a 

ação como vendas e marketing. 

Analisando a Tabela 11, que representa as instituições de ensino em 

relação ao fator habilidade conceitual não apresentou diferenças entre as médias, 

pois p=0,520970, portanto maior que α (α=0,05), aceita-se H0. 
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Tabela 11: ANOVA da IES em relação à Habilidade Conceitual 

  SS Degr. Of MS F P 

Intercept 233621,2 1 233621,2 8240,346 0,000000 

IES 11,7 1 11,7 0,414 0,520970 

Error 5244,9 185 28,4   
  

Como pode ser observado no Gráfico 12, o fator conceitual das duas 

instituições de ensino não apresentam diferenças significativas. 

 
Gráfico 12: Relação entre IES e Habilidade Conceitual 
 
 

Para a relação entre instituições de ensino e o fator habilidade de 

relacionamento interpessoal houve diferença entre as médias, p=0,010494, 

portanto menor que α (α=0,05), rejeita-se H0, pois as médias são diferentes. 

 
Tabela 12: ANOVA da IES em relação à Habilidade de Relacionamento Interpessoal 

  SS Degr. Of MS F P 

Intercept 43619,68 1 43619,68 5060,191 0,000000 

IES 57,62 1 57,62 6,685 0,010494 

Error 1594,73 185 8,62   
 

No Gráfico 13, ANOVA das instituições de ensino em relação ao fator 

habilidade de relacionamento interpessoal observa-se que os intervalos das 

médias são diferentes. 
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Gráfico 13: Relação entre IES e Habilidade de Relacionamento Interpessoal 
 
 

Quando analisado as instituições de ensino em relação ao fator habilidade 

conceital não foram constatadas diferenças significativas, porém quando 

analisado a instituições de ensino em relação ao fator habilidade de 

relacionamento interpessoal este apresenta diferenças estatísticas entre as 

médias. Quando analisado o estilo de aprendizagem, constatou-se que 37% da 

população pesquisada possuem o estilo Convergente, 35% posuem o estilo 

Assimilador e 28% possuem o estilo Acomodador.  

Analisando a fase em relação ao fator habilidade conceitual observa-se que 

não há diferenças. O valor de p encontrado é maior que o valor de α. 

 
Tabela 13: ANOVA da Fase em relação à Habilidade Conceitual 

  SS Degr. Of MS F P 

Intercept 192667,4 1 192667,4 7023,082 0,000000 

Fase 291,2 5 58,2 2,123 0,064674 

Error 4965,5 181 27,4   
 

Conforme representação no Gráfico 14, pode-se observar a igualdade das 

médias. 
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Gráfico 14: Relação entre Fase e Habilidade Conceitual 
 
 

Analisando a variável fase em relação ao fator habilidade de 

relacionamento interpessoal constatou-se que não há diferença entre as médias. 

Portanto aceita-se H0. 

Tabela 14: ANOVA da Fase em relação à Habilidade de Relacionamento Interpessoal 

  SS Degr. Of MS F P 

Intercept 37311,69 1 37311,69 4217,960 0,000000 

Fase 51,24 5 10,25 1,159 0,331403 

Error 1601,11 181 8,85   
 

O Gráfico 15 comprova a igualdade das médias.  

Gráfico 15: Relação entre Fase e Habilidade de Relacionamento Interpessoal 
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Observando a fase em relação aos fatores habilidades conceituais e 

interpessoais não foram encontradas diferenças. Quando analisados os estilos 

em relação as fases desta-se os seguintes resultados: na 2a e 4a fase o estilo que 

predominou foi o Acomodador, na 3a e 5a fase o estilo que mais se destacou foi o 

Assimilador, na 7a e 8a fase o estilo Convergente se destacou em relação aos 

demais. 

Na relação dos estilos de aprendizagem com o fator habilidade conceitual o 

valor encontrado para p=0,346527, como pode ser observado na Tabela 15. 

 
Tabela 15: ANOVA dos Estilos de aprendizagem em relação à Habilidade Conceitual 

  SS Degr. Of MS F P 

Intercept 307304,5 1 307304,5 10881,31 0,000000 

Estilo 60,2 2 30,1 1,07 0,346527 

Error 5196,4 184 28,2   
 

Conforme observa-se no Gráfico 16, as médias são estatisticamente iguais, 

portanto, aceita-se H0. 

 

 
Gráfico 16: Relação entre Estilos de Aprendizagem e Habilidade Conceitual 

 

Na relação dos estilos de aprendizagem com o fator habilidade de 



82 
 

 

 

relacionamento interpessoal também houve a constatação que as médias 

estatisticamente iguais, como pode ser observado na Tabela 16. O valor de 

p=0,967839, portanto maior que α (α=0,05), aceita-se H0. 
 
Tabela 16: ANOVA dos Estilos de aprendizagem em relação à Habilidade de Relacionamento 
Interpessoal 

  SS Degr. Of MS F P 

Intercept 60000,03 1 60000,03 6683,759 0,000000 

Estilo 0,59 2 0,29 0,033 0,967839 

Error 1651,77 184 8,98   
 

Conforme representação no Gráfico 17 não há diferenças estatísticas entre 

os estilos e o fator habilidade de relacionamento interpessoal. 

 
Gráfico 17: Relação entre Estilos de aprendizagem e Habilidade de Relacionamento Interpessoal 
 

 

Na relação estilos de aprendizagem e fator habilidade conceitual e 

habilidade de relacionamento interpessoal também não foram encontradas 

diferenças. Os resultados desta pesquisa foram surpreendentes, pois em função 

dos discentes investigados serem somente do curso de Administração esperava-

se encontrar resultados parecidos com os estudos de Kolb (1984), o qual o estilo 

Acomodador foi o que se destacou entre os administradores. Porém, nesta 

pesquisa constatou-se que os discentes pesquisados gostam de ver resultados, 

sendo práticos e objetivos. Poucos, segundo a opinião dos pesquisados, 
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conseguem transformar o conhecimento em novas experiências, a 

experimentação ativa. A aprendizagem envolve as intenções do aluno, (obter a 

compreensão pessoal, ou satisfazer meramente os requisitos da tarefa) e 

igualmente os diferentes processos de aprendizagem relacionados com essas 

motivações. Contudo, a preferência por uma determinada abordagem à 

aprendizagem está igualmente relacionada com os conhecimentos anteriores dos 

discentes, e sua capacidade cognitiva, em estreita parceria com a personalidade 

e estilo de aprendizagem.  

Finalizadas as análises estatísticas apresenta-se a seguir a discussão dos 

resultados encontrados nesta pesquisa. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são discutidos os resultados desta pesquisa em relação aos 

objetivos propostos no primeiro capítulo. As análises são feitas com o apoio da 

literatura e com base nos resultados obtidos buscando favorecer o ensino em 

Administração. 

Para responder ao primeiro objetivo utilizou-se a Teoria da Aprendizagem 

Experiencial de Kolb. Essa teoria possui caráter cognitivista e foi baseada em 

autores como, Lewin, Dewey, Piaget. Conforme Kolb (1984), os estilos de 

aprendizagem são individuais e moldados pela estrutura do conhecimento social e 

individual e por meio de atos criativos o conhecimento é formado pelos indivíduos. 

Para compreender a aprendizagem plenamente, é necessário compreender a 

natureza, as formas do conhecimento humano e os processos pelos quais esse 

conhecimento é criado e recriado. Para identificar os estilos de aprendizagem de 

cada discente que participou desta pesquisa, foi utilizado o Inventário de Estilos 

de Aprendizagem construído por Kolb em 1976, revisado em 1985 e 1993, 

traduzido e validado por Cerqueira (2000). 

Utilizando como amostra desta pesquisa discentes do curso de graduação 

em Administração de uma instituição de ensino de Santa Catarina e discentes de 

uma instituição de ensino da Paraíba, constatou-se que 37% desta amostra 

possui o estilo Convergente/Pragmático, isto é, os indivíduos possuidores do 

estilo Convergente/Pragmático de aprendizagem apresentam como ponto forte a 

aplicação prática das ideias. Os administradores com características de 

aprendizagem deste estilo costumam ter atitudes essencialmente práticas e 

preferem a busca de soluções realistas para os problemas que enfrentam. Com o 

estilo Assimilador/Teórico foram identificados 35% da amostra. Segundo Kolb 

(1984), este estilo caracteriza-se por preocupar-se com conceitos abstratos e pela 

capacidade em criar modelos teóricos. Com o estilo Acomodador/Ativo foram 

identificados 28% da amostra. Os administradores possuidores do estilo 

acomodador, segundo Kolb (1984), tendem a se arriscar mais do que os outros 

indivíduos e tem como ponto forte a execução e a experimentação. Na amostra 
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pesquisada não foi identificado nenhum discente com estilo Divergente/Reflexivo. 

Estes, segundo Kolb (1984), são indivíduos possuidores de forte capacidade de 

imaginação e preferem situações que exigem a geração de ideias. 

Quanto às habilidades de cada indivíduo, estas estão associadas ao saber-

fazer, ou seja, é uma ação física ou mental que indica a capacidade para 

desempenhar as diferentes tarefas de uma função. A aprendizagem é uma ação 

educativa, que desenvolve nos sujeitos habilidades que os tornam capazes de se 

relacionar com o meio em que vivem, é mais do que a simples obtenção de 

informação, é a criação e formação de algo que melhore a capacidade e o 

desempenho mediante habilidades e instrumentos. Para responder o segundo 

objetivo desta pesquisa, foi utilizado questionário Skills Acquisition Questionnaire 

de Miles, Biggs e Schubert (1986).  

A percepção dos discentes, colhidas por meio do questionário de 

habilidades, produziu os seguintes dados sobre aquisição de habilidades: 44% 

da amostra pesquisada respondeu com nível 4 e 56% respondeu com nível 5. 

Analisando-se as respostas percebeu-se que a questão “habilidade de resolver 

problemas práticos”, atingiu quase seis pontos. Tal resultado baseia-se na ideia 

de que “é mais fácil fazer do que explicar”. Portanto, observa-se que a percepção 

de aquisição de habilidades pelos discentes pesquisados após a realização de 

uma metodologia ativa foi positiva. Esse resultado tem relação com o estilo que 

predominou nesta pesquisa, o estilo Convergente/Pragmático. São indivíduos 

que gostam de soluções práticas para os problemas.  

Como terceiro objetivo desta pesquisa foi verificar se havia relação entre os 

estilos de aprendizagem experiencial e a percepção de habilidades adquiridas 

pelos discentes após a realização de uma metodologia ativa. Constatou-se que as 

habilidades não foram influenciadas pelos estilos de aprendizagem. Foram 

identificados três estilos de aprendizagem na população pesquisada, o estilo 

Convergente, Assimilador e Acomodador, e, para os três estilos de aprendizagem 

à percepção de habilidades, segundo os discentes foi positiva, entre os níveis 4 e 

5.  

Se o docente tem como objetivo promover a aprendizagem do aluno, ele 
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deve refletir constantemente sobre como pode promover. Biggs (1988) expôs que, 

à aprendizagem é como um processo que surge das percepções que os 

estudantes têm das suas tarefas escolares, e que são influenciados pelas suas 

características individuais.  

Cerqueira (2000) pesquisou estudantes de diferentes cursos de graduação, 

vinculados a instituições de ensino superior, públicas e privadas e o estilo que 

predominou foi o Assimilador, resultado da combinação dos modos observação 

reflexiva com a conceituação abstrata. Como apresentado por Kolb (1984), o 

modelo de Piaget determina que quando a assimilação predomina sobre a 

acomodação, temos um jogo de imposição de um conceito de imagens sem levar 

em conta as realidades ambientais. O processo de crescimento cognitivo do 

concreto ao abstrato e de ativo para reflexivo é baseado nesta operação contínua 

entre assimilação e acomodação, ocorrendo em fases sucessivas, cada uma das 

quais incorpora o que se passou antes em um novo nível mais elevado de 

funcionamento cognitivo. Observa-se portanto, que os discentes pesquisados, 

que possuem o estilo assimilador, consideram mais importante a teoria do que a 

prática. Quanto ao gênero o que teve maior representavidade na pesquisa de 

Cerqueira (2000), foi o feminino com 62,7%, e o gênero masculino com 37,3%. 

Nesta pesquisa o gênero feminino também esteve a frente do masculino com um 

total de 57% dos discentes pesquisados, enquanto que o gênero masculino teve 

43%. 

Em 2003, García e Conde investigaram por meio do modelo de Kolb os 

estilos de aprendizagem dos alunos universitários de diversos cursos na 

Universidade da Salamanca. Participaram da pesquisa de García e Conde o total 

de 192 discentes dos quais 74,9% são do gênero feminino e 25,1% do gênero 

masculino e o estilo predominante foi o Assimilador seguido do Divergente, em 

terceiro lugar ficou o estilo Convergente e em quarto ficou o estilo Acomodador. 

Os autores relacionaram a predominância do estilo Assimiliador com os alunos 

que tinham notas baixas e o estilo Divergente foi associado ao fato do aluno ainda 

não ter um estilo definido. Os autores associam a predominância do estilo 

Assimilador com o sistema de educação, que segundo eles favorece os alunos 

Teóricos/Assimiladores.  
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Na pesquisa realizada em 2006 por Leitão, o estilo que predominou entre 

os estudantes foi o Assimilador, seguido do estilo Divergente, Acomodador e por 

último o estilo Convergente. O perfil destes alunos investigados por Leitão são 

mais reflexivos, enquanto que os estilos ligados a ação tiveram baixa 

representavidade. 

Freitas (2007), em sua pesquisa com 120 estudantes do curso de 

graduação em Administração vinculados à duas instituições de ensino localizadas 

no Paraná, Universidade Estadual de Londrina – UEL e a Universidade Norte do 

Paraná – UNOPAR, identificou que o estilo que predominou foi o Divergente 

seguido do estilo Convergente. Isto demonstra que a maioria da população 

pesquisada foca o entendimento do significado de ideias e situações, desfrutam 

de bons relacionamentos com os outros e funcionam bem em situações não-

estruturadas. Já os Convergente/Pragmáticos, gostam de ver resultados, são 

práticos e objetivos. Quanto ao gênero que teve maior representavidade foi o 

masculino com 61,8% e o feminino 38,2%. O autor destacou o fato da maioria da 

população ser do gênero masculino pela ocorrência da pesquisa ter sido efetuada 

sobre mercados de capitais e devido as duas primeiras aplicações do jogo de 

empresas terem sido feitas de forma aberta a todos os alunos do curso. 

 Din (2010) estudou em sua tese os índices de discrepância entre os estilos 

de aprendizagem de Kolb e o grau efetivo de realização dos alunos de nível 

superior. Ela buscava identificar qual era o estilo que estava mais satisfeito. 

Fizeram parte do estudo de Din, 2.076 estudantes de Ciências Sociais e Ciências 

de Gestão que estudavam no terceiro e quarto semestre em universidades 

públicas de Rawalpindi e Islamabad. Após análise ela verificou que o estilo de 

aprendizagem Divergente foi o estilo da maioria dos estudantes 

independentemente do serviço ou assunto. Din, concluiu que houve uma 

diferença significativa entre os estilos de aprendizagem em relação ao grau de 

realização dos alunos. Divergente, Assimilador, Acomodador e Convergente, 

assim ficaram distribuidos os estilos na pesquisa. Nenhuma diferença média 

significativa foi encontrada entre o estilo de aprendizagem de estudantes do 

gênero masculino e feminino. Junto com isso nenhuma diferença média 

significativa foi observada entre os estilos de aprendizagem, devido à qualificação 
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acadêmica dos pais. 

Os estudos acima apontados utilizaram o KLSI assim como nesta 

pesquisa, e observa-se que os resultados de cada pesquisa foram diferentes dos 

resultados pesquisados por Kolb. Em todas as pesquisas mencionadas a 

população pesquisada era de estudantes, já as pesquisas de Kolb eram feitas 

com profissionais já formados. Essa diferença de população é uma possibilidade 

que justifique os resultados de estilos diferentes aos de Kolb. Tendo em vista que 

a aprendizagem experiencial de Kolb (1984) é considerada como a capacidade de 

geração de conceitos a partir da experimentação, a qual é vivenciada e percebida 

de maneira diferenciada a partir das características do indivíduo e na forma como 

este recebe e processa as informações, a literatura aponta que programas de 

aprendizagem ativa devem ser organizados de forma personalizada, a fim de 

facilitar o acesso e o aproveitamento dos participantes.  

Entende-se que a metodologia de casos para ensino engloba 

características que favorecem as habilidades da aprendizagem experiencial, tanto 

a experimentação ativa, quanto a experiência concreta, a conceituação abstrata e 

a observação reflexiva. Neste sentido, a aprendizagem experiencial sugere que 

os discentes sejam estimulados a participar de novos desafios, vencendo seus 

limites e transpondo seus problemas, aprendendo em tempo real e com 

problemas reais, experimentando assim, formas diferentes de aprender.  

Não há, portanto, uma evidência conclusiva de que o estilo de 

aprendizagem tem um efeito sobre as habilidades. Consequentemente, 

educadores devem rever de maneira crítica os resultados das pesquisas antes de 

aplicá-las para fins educacionais Cerqueira (2000).  

Os diferentes estilos exigem dos docentes mais tempo na preparação de 

aulas expositivas, pois estes devem passar aos alunos não apenas o 

conhecimento, mas precisam estimular a habilidade de criação e adaptação em 

diferentes ambientes. Desta forma, percebe-se a importância de trabalhar os 

estilos de aprendizagem aliados as habilidades no âmbito educacional. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentam-se neste capítulo as conclusões obtidas na presente pesquisa, 

conforme os objetivos iniciais propostos e sua consecução.     

 Primeiramente são apresentados os principais resultados obtidos a partir 

das análises feitas. Em seguida, são apontados relatos da experiência de 

pesquisadora e finalmente as limitações desta pesquisa e sugestões para o 

desenvolvimento de futuros trabalhos. 

Cabe retomar que esta dissertação teve como objetivo geral analisar as 

relações entre os estilos de aprendizagem experiencial e a percepção das 

habilidades adquiridas pelos discentes de graduação que participam de disciplinas 

de casos para ensino em administração. Dentre os principais passos para o 

alcance do objetivo geral, foi uma revisão da literatura sobre a Teoria da 

Aprendizagem Experiencial de Kolb (1984) e constatou-se que este constructo 

vem sendo utilizado além do campo das organizações, mas que tem emergido 

também na educação de adultos. 

 Permeando pelo campo da educação de adultos, foram abordadas a 

aprendizagem autodirecionada e transformadora, e observou-se que essas 

teorias possuem elementos vinculados às características da action learning. Por 

meio da difusão de metodologias embasadas em uma perspectiva construtivista, 

o docente age como facilitador, estimulando os discentes ao pensamento crítico e 

a reflexão durante as discussões em sala de aula, pois une teoria e prática com o 

propósito de resolver um problema real, em tempo real. A utilização da teoria da 

aprendizagem experiencial deu-se por seu caráter cognitivista que se destaca das 

demais pela valorização da experiência concreta em sua dialética como o 

processo de abstração, como um dos pólos da aprendizagem (CERQUEIRA, 

2000). 

O segundo passo foi identificar os estilos de aprendizagem dos discentes 

utilizando-se do instrumento KLSI (Inventário dos Estilos de Aprendizagem) e as 

habilidades adquiridas a partir de uma metodologia ativa. Definido que a 

metodologia ativa adotada para trabalhar em todas as turmas pesquisadas era a 
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metodologia de casos, foi dado inicio a pesquisa. A metodologia de casos para 

ensino é sustentada pela Teoria de Aprendizagem Experimental de Kolb, cuja 

proposta se baseia na intenção do docente de transmitir a teoria por meio da 

experimentação, passando pelas quatro etapas do ciclo de aprendizagem, 

buscando desta forma atingir os quatro estilos de aprendizagem que se pode 

encontrar na sala de aula. 

Cada indivíduo possui seu estilo de aprendizagem e nesta pesquisa eu 

estava no lugar do professor e observei que os recursos estratégicos utilizados 

pelos docentes, geralmente, são compostos de métodos e meios didáticos com os 

quais ele se sente mais confortável, ou seja, a metodologia adotada é baseada no 

estilo do professor, sem muita preocupação com o estilo de aprendizagem dos 

alunos que participam da sua aula. 

Durante a aplicação da pesquisa, a pesquisadora constatou que nenhum 

professor utilizava metodologias ativas em suas aulas, alguns relataram conhecer 

e ter vontade de utilizar, mas lhe faltava conhecimento para a utilização desta 

metodologia. Como se pode constatar nos resultados desta pesquisa, o estilo 

predominante foi o Convergente/Pragmático, será este o resultado das estratégias 

de ensino adotadas pela maioria dos docentes? 

Outro fato interessante foram os comentários dos discentes durante a 

realização da pesquisa em uma das instituições. O interesse deles em aprender de 

forma diferente da tradicional foi nítido. Por várias vezes e em diferentes turmas a 

pesquisadora foi questionada do por que todas as aulas não eram como a que 

estava sendo ministrada naquele dia. Segundo os discentes, é muito melhor 

aprender quando a teoria e prática estão juntas. Diante destes comentários 

percebe-se a vontade dos discentes em aprender de forma diferente das 

tradicionais. Assistir aulas sem qualquer atividade participativa é difícil tanto para 

os alunos ativos quanto para os pragmáticos. O aluno pragmático certamente 

reterá melhor a informação se encontrar maneiras de utilizá-la de forma prática, já 

os alunos ativos precisam fazer paradas periódicas para revisar o que leram e 

para pensar em possíveis aplicações e execuções de planos e experimentos 

envolvendo novas experiências. 
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Quando o discente entra na faculdade, ele nem sempre está seguro quanto 

a escolha do curso. A grande maioria desconhece qual e como será seu percurso 

acadêmico, quais as disciplinas serão trabalhadas e a forma como lhe será 

ensinado o conteúdo. Uns observam e questionam os colegas mais velhos, outros 

utilizam sua experiência e seu estilo próprio de aprendizagem para descobrir os 

caminhos do conhecimento e assim aprender, e tem os que terminam o curso de 

forma que nem eles sabem exatamente como chegaram no final, estão lá e vão 

receber um diploma. 

Uma possibilidade de melhorar o desempenho dos discentes e torná-los 

mais participativos no processo de aprendizagem seria conhecendo seu estilo de 

aprendizagem. Cada indivíduo possui um estilo predominante, e este estilo 

representa a forma como o aluno melhor aprende. Quando o docente conhece 

seus alunos ele pode tornar sua aula mais dinâmica, utilizando estratégias 

diferentes das normalmente utilizadas no ensino tradicional. O docente pode 

estabelecer objetivos educacionais coletivos, contando desta forma, com o 

envolvimento de todos, na busca de um nível mais elevado de satisfação no 

processo de aprendizagem.  

As pessoas aprendem com a experiência por meio da reflexão e ação. 

Aprender pela experiência significa que toda e qualquer vivência resulte em 

aprendizagem. A aprendizagem é sobretudo um processo mental que demanda 

processos contínuos de ação e reflexão. A reflexão sobre ações passadas faz a 

diferença entre ter 20 anos de experiência e ter um ano de experiência (MCGILL; 

BEATY, 1995). No processo de aprendizagem a responsabilidade do professor é 

ensinar e a do aluno é de querer aprender. Quando uma das partes deixa de 

cumprir com seus propósitos o processo é rompido e ocorre uma aprendizagem 

superficial. Cada indivíduo é motivado por seus próprios interesses, isto é, 

emprenha-se deliberadamente na obtenção de algo que lhe faça sentido. 

Na visão de Kolb, a experiência é central para o desenvolvimento. Ela faz 

parte de um processo dialético e ininterrupto de aprendizagem, presente de forma 

permanente ao longo da vida de cada indivíduo. A aprendizagem é um processo 

cíclico que implica em um processo reflexivo pelo qual o profissional se 

desenvolve. A experimentação é fundamental para se estabelecer relações entre 
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a teoria e a prática. A observação reflexiva representa a investigação sobre as 

experiências vividas. Na conceituação, estão envolvidos o planejamento, o uso do 

pensamento lógico, o desenvolvimento de princípios teóricos, visando a 

compreensão e resolução de problemas. Ser capaz de combinar as modalidades 

de acordo com cada situação especifica de aprendizagem experiencial é crucial 

para o profissional tomar decisões e estar consciente de seu próprio processo de 

desenvolvimento, reconhecendo suas habilidades e identificando o que precisa 

ser melhorado. 

O curso de Administração não é uma ciência exata, portanto, um dos 

desafios dos docentes é ensinar algo além da teoria, pois no mundo real os 

desafios são diversos. As metodologias ativas como os casos para ensino aliam 

teoria, prática e a vivência em equipe, podendo ser está uma opção para um novo 

modelo de ensino orientado para o processo de aprendizagem. Têm-se diversas 

estratégias a serem desenvolvidas e aplicadas tanto pelos docentes quanto pelos 

discentes, para que assim possam melhorar o relacionamento e o desempenho de 

ambos. 

Quanto às limitações desta pesquisa destacam-se: 

 Dificuldade de contato com os docentes, uma vez que estes têm horário de 

permanência nas Instituições bastante reduzindo, ou seja, ocupam o seu 

tempo quase que integralmente em sala de aula dificultando o acesso do 

pesquisador; 

 Falta de interesse e disposição de alguns docentes em permitir a aplicação 

da pesquisa em sua turma, uma vez que era necessário duas hora/aula;  

 Programação dos docentes comprometida com as atividades de final de 

semestre; 

 A utilização do mesmo caso para todas as turmas; 

 As condições de aplicação do instrumento foram experimentais (ou seja, o 

ambiente foi controlado), medindo a reação dos discentes por meio de um 

caso – com o qual ficaram satisfeitos. 

É importante destacar que, as pesquisas sobre o tema devem continuar 

trazendo desta forma outras descobertas e novas contribuições para o processo 
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de ensino e aprendizagem. Como sugestão de possibilidades para futuros 

trabalhos poder-se-ia realizar as seguintes investigações: 

 Identificar os estilos de aprendizagem dos discentes de todos os cursos das 

duas instituições de ensino pesquisadas para avaliar semelhanças e 

diferenças; 

 Identificar os estilos de aprendizagem dos professores para analisar se a 

metodologia utilizada em sala de aula possui afinidade com o seu estilo; 

 Investigar o estilo de aprendizagem dos alunos que estão nas fases iniciais 

para uma possível adaptação/mudança na metodologia de ensino adotada; 

 Investigar o estilo de aprendizagem dos alunos que estão nas fases iniciais 

e acompanhá-lo até o final do curso, verificando desta forma se o estilo 

mudou ou permaneceu inalterado durante este período; 

 Identificar o estilo de aprendizagem dos mestrandos e doutorandos no início 

do curso e no final, a fim de, verificar se houve alguma mudança no 

decorrer do curso ou se permaneceu inalterado. 

Conclui-se que a metodologia de casos para ensino, aqui utilizada como 

campo experimental prévio para a aplicação dos instrumentos de pesquisa, é uma 

ferramenta que perpassa por todo o clico de aprendizagem proposto por Kolb, esta 

metodologia é considerada ativa, pois proporciona a interação entre a teoria e 

prática/experiência do aluno, a partir da resolução de problemas reais e em tempo 

real, caracterizando-se pela possibilidade do desenvolvimento de novos 

comportamentos e habilidades, as quais se manifestam quando são utilizadas as 

metodologias adequadas. 
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ANEXO A: INVENTÁRIO DE ESTILOS DE APRENDIZAGEM – KOLB 

Nome da Instituição:________________________Cidade: ___________ UF: _____ 

Curso: ____________________________________ Semestre: _________________ 

Idade: _____________________ Sexo:  masculino  feminino 

 
Instruções:  

O Inventário de Estilo de Aprendizagem descreve a maneira pela qual você aprende e como 

você lida corn as ideias e as situações do dia-a-dia em sua vida. Abaixo, você encontrará 

12 sentenças. 

Cada sentença tem quatro terminações (A, B, C, D). Classifique as terminações de cada 

sentença de forma a retratar a rnaneira como você atua ao ter que aprender algo. 

Procure recordar algumas situações recentes em que teve que aprender algo novo, talvez 

em seu trabalho ou na universidade. 

Então, fazendo uso do espaço disponível, classifique corn "4" a terminação da sentença 

que descreve a sentença como você aprende melhor, descendo até chegar a "1" para a 

terminação da sentença que você considera que é a rnaneira menos provável de como 

você aprenderia algo. 

Assegure-se de classificar todas as terminações de cada sentença. 

Exemplo de uma sentença completa: 

Enquanto aprendo:  

1 sou feliz. 3 sou rápido. 4 sou lógico. 2 sou cuidadoso. 

LEMBRE-SE: 
4 = a rnaneira como você aprende melhor; 3 = segunda melhor maneira como você 

aprende; 2 = terceira melhor maneira como você aprende; 1= maneira menos provável 

como você aprende. 

 

OBSERVAÇÕES: 

Dê uma resposta para cada uma das quatro terminações. Não repita valores na mesma 

sentença. Responda sinceramente, porém pense na sua experiência ao aprender algo 

novo. 

Não passe para a sentença seguinte antes de terminar a que você já começou. As suas 

respostas ficarão totalmente anônimas. 
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INVENTÁRIO DE ESTILOS DE APRENDIZAGEM (DAVID A. KOLB) 

    A   B   C   D 

1. Enquanto 
aprendo:   

Gosto de lidar 
com meus 

sentimentos 
  

Gosto de 
pensar sobre 

ideias 
  Gosto de estar 

fazendo coisas   
Gosto de 

observar e 
escutar 

2. Aprendo 
melhor 
quando: 

  
Ouço e 

observo com 
atenção 

  
Me apóio em 
pensamento 

lógico 
  

Confio em 
meus palpites e 

impressões 
  

Trabalho com 
afinco para 
executar a 

tarefa 

3. Quando 
estou 
aprendendo: 

  
Tendo a buscar 
as explicações 
para as coisas 

  

Sou 
responsável 
acerca das 

coisas 

  Fico quieto e 
concentrado   

Tenho 
sentimentos e 
reações fortes 

4. Aprendo   Sentindo   Fazendo   Observando   Pensando 

5. Enquanto 
aprendo:   

Me abro a 
novas 

experiências 
  

Examino 
todos os 

ângulos da 
questão 

  

Gosto de 
analisar as 

coisas, 
desdobrá-las 

em partes 

  Gosto de testar 
as coisas 

6. Enquanto 
estou 
aprendendo: 

  Sou uma 
pessoa 

observadora 

  Sou uma 
pessoa ativa 

  Sou uma 
pessoa intuitiva 

  Sou uma 
pessoa lógica 

7. Aprendo 
melhor 
através de: 

  

Observação 

  
Interações 
pessoais 

  
Teorias 

racionais 

  Oportunidades 
para 

experimentar e 
praticar 

8. Enquanto 
aprendo: 

  Gosto de ver 
os resultados 

de meu 
trabalho 

  
Gosto de 
ideias e 
teorias 

  
Penso antes de 

agir 

  Sinto-me 
pessoalmente 
envolvido no 

assunto 

9. Aprendo 
melhor 
quando: 

  
Me apóio em 

minhas 
observações 

  
Me apóio em 

minhas 
impressões 

  Posso 
experimentar 

coisas por mim 
mesmo 

  
Me apóio em 
minhas ideias 

10. Quando 
estou 
aprendendo: 

  Sou uma 
pessoa 

compenetrada 

  Sou uma 
pessoa 
flexível 

  Sou uma 
pessoa 

responsável 

  Sou uma 
pessoa racional 

11. Enquanto 
aprendo: 

  Me envolvo 
todo 

  Gosto de 
observar 

  Avalio as 
coisas 

  Gosto de estar 
ativo 

12. Aprendo 
melhor 
quando: 

  Analiso as 
ideias 

  Sou receptivo 
e de mente 

aberta 

  
Sou cuidadoso 

  
Sou prático 
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ANEXO B: QUESTIONÁRIO DE AQUISIÇÃO DE HABILIDADE – MILES BIGGS 
E SCHUBERT 

Reflita sobre as habilidades que você desenvolveu com o caso vivenciado. 

Assinale, ao lado de cada habilidade o número que melhor representa a sua 

percepção, considerando a escala de 1 a 6. 

Observações:  

Assinale apenas uma resposta para cada questão.  
 
 
1 - Habilidade de se comunicar com os seus colegas. 

Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
 

 
2 - Habilidade de motivar as pessoas que trabalham com você. 

Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
 

 
3 - Habilidade de resolver os conflitos. 

Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
 

 
4 - Habilidade de identificar problemas. 

Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
 

 
5 - Habilidade para o planejamento das operações de negócio. 

Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
 

 
6 - Habilidade para implementar seus planos e ideias. 

Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
 

 
7 - Habilidade de resolver problemas práticos. 

Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
 

 
8 - Confiança em sua habilidade de trabalhar independentemente. 

Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
 

 
9 - Eficácia como um participante no grupo de resolução de problema. 

Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
 

 
10 - Habilidade de tomar decisões com base na informação incompleta. 

Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
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11 - Aprendizagem de algo importante sobre si mesmo como um gerente. 

Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
 

 
12 - Habilidade de buscar e utilizar informações para a resolução de 
problemas. 

Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
 

 
13 - Habilidade de fornecer um feedback significativo aos membros da 
equipe. 

Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
 

 
14 - Habilidade de integrar a aprendizagem das áreas funcionais: 
Administração Geral, Recursos Humanos, etc.  

Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
 

 
15 - Visão sob a perspectiva da alta gestão sobre o funcionamento de uma 
organização. 

Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
 

 
16 - Habilidade de introspecção sobre si mesmo. 

Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
 

 
17 - Experiência com um novo comportamento. 

Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
 

 
18 - Aprendizagem com um novo comportamento. 

  Nada 1 2 3 4 5 6 Muito 
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ANEXO C: CASO UTILIZADO NA PESQUISA 

ROESCH, S. M. A. Fundação Lindolfo Saraiva. RAC, v. 9, n. 2, p. 193-201, 

2005. 

Casos de Ensino em Administração 

FUNDAÇÃO LINDOLFO SARAIVA 

RESUMO 

Programas de Compromisso de Gestão e enxugamento de um governo estadual 
levam à mudança na estrutura organizacional de uma fundação pública estadual 
no Brasil. Este caso de ensino descreve o processo pelo qual se procedeu à 
junção de duas gerências em uma nova Central. Com isto, Helena, gerente de 
uma das gerências, virá a perder o seu cargo. A mudança é concebida em 
gabinete e Romualdo, presidente da fundação, está receoso de comunicá-la a 
Helena, que é sua amiga e funcionária tão antiga na casa quanto ele. A estratégia 
que implementa é a de utilizar três reuniões, para dar a impressão de que a 
mudança foi concebida de forma gradual e participativa. O caso é narrado do 
ponto-de-vista de Helena. 
 
Palavras-chave: mudança e cultura organizacional; transparência na tomada de 
decisões; estudos de gênero na administração. 
 

 
  


