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RESUMO 
 
 
 

A pesquisa tem como objetivo principal, identificar as estratégias de ensino 
aprendizagem que podem ser definidas para a formação de competências à luz dos 
alunos de Ciências Contábeis da UFF com lastro nos estilos de aprendizagem.  A 
pesquisa é de natureza quali-quantitativa e descritiva. O estudo foi aplicado aos 
alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense/Volta 
Redonda. A amostra contempla os alunos do 2º e 8º Períodos – matutino e noturno. 
Os dados foram extraídos através do inventário desenvolvido por Felder e Soloman. 
Esse instrumento está disponível para fins acadêmicos. O instrumento é válido e 
confiável. Os resultados mostraram-se satisfatórios, validando os procedimentos 
metodológicos apresentados. A teoria sobre a formação das competências do 
contador possibilitou maior amplitude no que diz respeito a ótica organizacional e o 
estudo das áreas de atuação do profissional contábil propiciou a abertura do leque 
com funções onde pode atuar. A identificação dos estilos de aprendizagem dos 
acadêmicos que participaram da pesquisa permitiu obter características dominantes, 
individualidades de aprendizagem que podem auxiliar no estudo de estratégias para 
melhorar a qualidade de ensino e aumentar a capacitação profissional do indivíduo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem, Estilos de Aprendizagem, 
Estratégias de Ensino, Competências do Contador. 
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CAPÍTULO 1 - DEFINIÇÃO DO TRABALHO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as valorizações das competências pessoais se destacam como 

características relevantes ao mercado de trabalho. Sendo assim, é necessária a 

inovação, conforme exigências do mercado, da sociedade, da cultura e do  ambiente 

em que o indivíduo se encontra. O acadêmico deve procurar desenvolver novas 

propostas para melhorar as competências pessoais, conforme mudanças ocorridas 

em ampla escala no mercado de trabalho. Nesta perspectiva, estratégias são 

utilizadas para melhorar o desempenho dos alunos. Essas estratégias podem sofrer 

alterações e tendem a requerer pesquisas para atualizar conhecimento, com isso, 

surgem novas idéias na área da educação que esboçam o processo de ensino e 

aprendizagem. “Recentemente ocorreram profundas transformações, onde as 

valorizações das competências pessoais se destacaram como características 

necessárias ao mercado de trabalho. Com isso, surgem novas proposições no meio 

educacional e empresarial que delineiam o processo de ensino e aprendizagem” 

(AGUIAR, 2010). 

 Novas competências são requeridas dos acadêmicos de Ciências Contábeis, 

visto que são necessários conhecimentos, habilidades e atitudes em amplitudes 

consideráveis, até mesmo em áreas correlatas como tecnologia (formas de manter 

contato com órgãos governamentais e clientes), economia (informações que 

auxiliam o contador em momentos de investir, como por exemplo, cotações e 

oscilações na bolsa de valores, dólar, ouro), informatização (novos programas 

contábeis e atualizações), direito (Leis, princípios, normas e códigos de ética) e 

outras que podem ser exigidas no dia – a - dia, conforme demanda profissional. 

 Existe a preocupação constante em relação a qualidade de ensino oferecida 

aos acadêmicos pelas universidades, pois além de se prepararem para a prova do 

Conselho da Classe Profissional (CRC – Conselho Regional de Contabilidade), para 

a prova do ENADE e para concursos na área almejada, também devem possuir 

conhecimento, habilidade, atitude e atualizações constantes em relação à realidade 

brasileira e mundial. 

 Visando qualificar os estudantes acadêmicos, as instituições tendem a utilizar 
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estratégias de ensino que auxiliam na criação de competências, conforme 

necessidades societárias, culturais, ambientais e de mercado de trabalho, pode-se 

considerar as necessidades individuais de aprendizagem, tendo cada pessoa um 

estilo de aprendizagem diferenciado, podendo influenciar na forma receptiva de 

informações. 

As instituições possuem pessoas interessadas em aprender, recebedores de 

informações primordiais para serem profissionais especializados e preparados para 

assumir compromissos na área almejada, mas é necessário que o educador saiba 

levar em consideração a percepção, a carência e habilidade individual. “Cada 

indivíduo tem a sua forma de processar informações de perceber, pensar e resolver 

problemas” (OLIVEIRA et. al., 2007). Neste sentido, faz-se necessário conhecer os 

estilos de aprendizagem dos alunos com vistas a uma melhor definição de 

estratégias de ensino e aprendizagem. 

Cada aluno tem o seu estilo de aprendizagem individual, por ser único em 

suas características específicas, sendo assim, possui capacidade diferente de 

receber informação. “É importante reconhecer que os estudantes são diferentes, 

cada qual com sua própria maneira de receber e processar as informações, resolver 

problemas e expor idéias, ou seja, cada um tem seu próprio estilo de aprendizagem” 

(PEREIRA, KURI e SILVA, 2004). 

Partindo desse pressuposto, os estilos de aprendizagem podem subsidiar a 

definição de estratégias de ensino aprendizagem. Neste estudo, busca-se definir 

estratégias de ensino e aprendizagem na perspectiva de formar competências 

profissionais requeridas para o profissional contábil com lastro nos estilos de 

aprendizagem. O estudo será aplicado aos alunos do curso de ciências contábeis da 

Universidade Federal Fluminense/VR orientado aos 2º e 8º períodos. 

“Uma forma de estudar as diferenças individuais e sua influência na 

aprendizagem é através dos estilos de aprendizagem, constructos que dão suporte 

ao estudo das diferentes formas de representações mentais” Oliveira et. al (2007). 

Os estilos de aprendizagem é a forma que uma pessoa usa para conseguir aprender 

o que é ensinado. Uma pessoa pode ter um único estilo de aprendizagem ou vários, 

depende de suas habilidades e características pessoais. Atualmente existem vários 

testes on-line que identificam em minutos, qual o estilo de aprendizagem da pessoa, 

mas a precisão é menor, visto que a quantidade de perguntas é reduzida o máximo 

possível. 
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Esses estudos possuem o propósito de analisar e informar a importância da 

inserção dos estilos de aprendizagem na formação de profissionais competentes no 

curso de Ciências Contábeis. O estudo dos estilos de aprendizagem auxilia na 

formação das competências dos acadêmicos de Ciências Contábeis, possibilitando a 

descoberta das habilidades individuais. São ferramentas que podem ser usadas para 

o processo de ensino-aprendizagem, com o propósito de aumentar as competências 

dos alunos. 

 

1.2 Problema 

 

Quais estratégias de ensino – aprendizagem, podem ser definidas para a 

formação de competências dos alunos de ciências contábeis da UFF (VR) com lastro 

nos estilos de aprendizagem? 

 

 1.3 Objetivos  

 

   1.3.1 Objetivo Geral  

 

Identificar as estratégias de ensino - aprendizagem que podem ser definidas 

para a formação de competências dos alunos de ciências contábeis da UFF com 

lastro nos estilos de aprendizagem. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar os estilos de aprendizagem dos acadêmicos do curso de ciências 

contábeis, com aplicação nas turmas de 2º e 8º períodos noturno e matutino 

do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense – UFF, 

pólo de Volta Redonda/RJ, no ano de 2016; 


 Definir estratégias de ensino-aprendizagem para formação de competências 

dos alunos de ciências contábeis com aplicação nas turmas de 2º e 8º 

períodos noturno e matutino do curso de Ciências Contábeis da Universidade 
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Federal Fluminense – UFF, pólo de Volta Redonda/RJ, no ano de 2016. 



1.4 Justificativa  

 

A pesquisa é relevante, pela importância dos estilos de aprendizagem no 

setor educacional, sendo utilizado como uma forma de definir o comportamento da 

pessoa durante o período de aprendizado.  

A grande contribuição desta pesquisa está na caracterização dos alunos de 

Ciências Contábeis, conforme seus estilos de aprendizagem, podendo assim, os 

educadores focarem suas aulas de uma forma que todos os alunos consigam 

aprender com mais facilidade. 

Tanto os educadores quanto os acadêmicos ganham com os resultados da 

pesquisa, visto que esse estudo sere para ampliar os conhecimentos dos 

educadores em referência aos estilos de aprendizagem individuais de cada aluno, 

dando uma ilustração geral conforme os resultados que serão expostos, podendo 

ser utilizados em sala de aula juntamente com estratégias de ensino para aumentar 

o nível de conhecimentos dos acadêmicos. 

Os principais benefícios proporcionados pela pesquisa, é o fornecimento de 

dados importantes sobre os estilos de aprendizagem dos acadêmicos de Ciências 

Contábeis dos períodos 2º e 8º matutino e noturno, da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), de Volta Redonda/RJ. O aprender é uma capacidade importante, 

que pode ser adquirida ou desenvolvida pelo indivíduo. 

Com isso, o educador pode estimular o aprendizado desenvolvendo 

habilidades, conforme estratégias de ensino-aprendizagem existentes.  

Antigamente a maior preocupação das instituições era a habilitação e dos 

alunos era a aquisição dos diplomas, atualmente, a preocupação das instituições é 

com a competência do profissional que está se habilitando e dos alunos é se está 

adequadamente competente para a profissão, visto que o mercado de trabalho está 

cada vez mais exigente. 

Para Machado e Nova (2008) competência é o que relaciona o modelo de 

qualificação, privilegiando a especialização. Por isso, hoje não basta apenas o 

conhecimento, mas é necessário que se tenha conhecimento, habilidade e atitude, 

ou seja, competência. Dessa forma, o acadêmico pode desenvolver seu potencial, 
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apresentando desempenho conforme exigido pelo mercado e os educadores terão 

mais facilidade de proporcionar através de estratégias de ensino, as orientações e 

direcionamentos para o surgimento das competências dos acadêmicos. 

 

1.5 Metodologia 

 

 Com vistas a resolver o problema de pesquisa e alcançar os objetivos 

pretendidos, esta pesquisa está estruturada conforme os seguintes passos: 

 

               1º Passo: Revisão da literatura sobre os seguintes temas: Ensino e 

Aprendizagem, Estilos de Aprendizagem, Estratégias de Ensino e Aprendizagem e 

Formação de Competências; 

 

                 2º Passo: Amostra e Coleta dos  Dados 

A pesquisa foi elaborada a partir de um levantamento (survey) junto aos alunos do 

curso de ciências contábeis da Universidade Federal Fluminense, nos 2º e 8º 

períodos. Os dados foram extraídos por meio de um questionário já disponibilizado 

por Felder e Soloman para o levantamento dos estilos de aprendizagem dos alunos. 

Será realizado um pré-teste antes da aplicação definitiva do instrumento.  

 

                 3º Passo: Organização e Análise dos Resultados 

Os dados foram organizados utilizando planilhas e gráficos. Os dados foram 

analisados de forma individual num primeiro momento. Em seguida foi elaborada 

uma análise conjunta de todos os dados referentes aos estilos de aprendizagem. 

Além disso, os dados foram  analisados considerando os alunos do segundo período 

e posteriormente os alunos do oitavo período.  

 

1.6  Organização do Trabalho 

 

Este trabalho está estruturado nos seguintes capítulos: 

Capítulo 1 – Definição do Trabalho 

Apresentação do tema, do problema de pesquisa, da metodologia utilizada, dos 

objetivos geral e específicos a serem alcançados através da pesquisa, das 
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justificativas, esclarecendo as contribuições que o trabalho proporciona para o meio 

acadêmico. 
 
Capítulo 2 – Fundamentação Teórica: Ensino, Aprendizagem e Instituição 

Educacional  

Apresentação dos conceitos de ensino, aprendizagem e instituição educacional, 

esclarecimento teórico do processo. 

-  Estilos de Aprendizagem 

Apresentação dos conceitos dos diversos estilos de aprendizagem e seus teóricos; 

- Estratégias de Ensino e Aprendizagem e Formação de Competências 

Apresentação das diversas estratégias e técnicas de ensino, bem como as principais 

competências necessárias ao contador. 
 
Capítulo 3 - Metodologia, Resultados e Análises 

Exposição da metodologia adotada em relação ao tipo de pesquisa, coleta de dados, 

população e amostra, apresentando os resultados dos dados coletados, bem como 

as análises e a proposta de estratégias de ensino e aprendizagem. 
 
Capítulo 4 - Conclusões e Sugestões 

Exposição das conclusões do trabalho, apresentando as sugestões para estudos 

futuros. 

 

CAPÍTULO 2:  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Introdução 

 

Este capítulo tem por objetivo fazer esclarecimentos teóricos sobre o processo 

educacional, especificamente do curso de ciências contábeis, apresentando os 

fundamentos teóricos do processo de ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, o acadêmico pode desenvolver o potencial, apresentando 

desempenho conforme exigido pelo mercado e os educadores terão mais facilidade 

de proporcionar através de estratégias de ensino, as orientações e direcionamentos 

para o surgimento das competências. 
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2.2 Ensino  e Aprendizagem em Ciências Contábeis 

 

A educação atua como meio de inserção, integração e aprimoramento do 

indivíduo na sociedade, podendo sofrer alterações conforme cultura, sociedade, 

meio ambiente, região e país. A educação pode ser de comportamento, intelectual e 

tratamento para com outras pessoas, sendo observada como forma de ensino-

aprendizagem, um processo de natureza contínua. 

 
(La BELLE, 1976) Caracteriza a educação como processo, através 

do qual indivíduos aprendem como agir cognitivamente, afetivamente 

e psicomotoramente dentro de seus ambientes, podendo ser fruto de 

direcionamentos externos ou da iniciativa pessoal do próprio 

indivíduo. 

 

Conforme Coombs, Prosser, Ahmed (1973) a educação pode ser conceituada 

através de 3 (três) diferentes tipos: formal, não- formal e informal.  

A educação formal engloba os processos de ensinar e aprender, com o 

aprendizado sendo desenvolvido em instituições de ensino, com programas pré-

determinados. 

Na educação informal adquire-se conhecimentos, habilidades, valores e 

atitudes que são obtidos através da aprendizagem do cotidiano e está relacionada 

com o ambiente em que o indivíduo está inserido. 

A educação não – formal está destinada ao atendimento de grupos 

específicos, objetivando o aprendizado focado, tracejado e direcionado a certo 

assunto.  

Coombs, Prosser, Ahmed (1973) entendem como educação não 

formal, quaisquer atividades educacionais organizadas e 

sistematizadas que ocorram fora do sistema formal estabelecido, 

ainda que operem em consonância ou de maneira complementar ao 

último. 
 

O ensino é a forma de transmissão de conhecimento a um indivíduo que 

facilitará a sua aprendizagem, sendo compreendido como ação educacional 

direcionada para aquisição de conhecimento, vinculado a uma instituição de ensino. 

Para (PELEIAS, 2006) no ensino aprendizagem é relevante que se defina as 

duas palavras: ensino e aprendizagem. Aprendizagem é o processo de 

desenvolvimento do conhecimento, de como se aprende, e o processo de ensino é o 

conjunto de ações adotadas para se promover a aprendizagem. Um elemento não 

existe sem o outro; a aprendizagem é o fim e o ensino é o meio. 
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 Instituição Educacional é direcionada para a educação e ensino, para o 

aprendizado e desenvolvimento  intelectual de indivíduos, promovendo experiências 

com o convívio de educando e educador. 

Aprender é planejar; desenvolver ações; receber, selecionar e enviar 
informações; estabelecer conexões; refletir sobre o processo em 
desenvolvimento em conjunto com os pares; desenvolver a 
interaprendizagem, a competência de resolver problemas em grupo e 
a autonomia em relação à busca, ao fazer e compreender. 

(ALMEIDA, 2006). 
  

Conforme Silva e Oliveira Neto (2007) “O processo de ensino-aprendizagem é 

identificado como aquele em que há o envolvimento do aluno, professor, assunto e 

instituição”. 

No processo de ensino-aprendizagem podem-se distinguir três principais 

enfoques teóricos: o comportamentalista, o cognitivista e o humanístico. A 

orientação comportamentalista enfatiza o homem como produto do meio, onde as 

regras sociais e comportamentais são os fatores que determinam a aprendizagem. 

Por isso, não há consideração do que ocorre dentro do organismo como parte ou 

todo do estimulo do processo de aprendizagem. A corrente cognitivista ressalta o 

processo de cognição, no qual o universo de significados do indivíduo tem origem. A 

corrente humanística considera a auto - realização, o crescimento pessoal e as 

escolhas do indivíduo como parte do processo de aprendizagem. Nesse contexto, 

essa corrente percebe que a aprendizagem não se propõe apenas no aumento do 

conhecimento, mas que é fruto das escolhas e atitudes do aprendiz (MOREIRA, 

1985). 

Para Magalhães e Andrade (2006), o desempenho acadêmico está 

relacionado a fatores como inteligência, habilidade e competência. Esses fatores são 

fundamentais para o estudo que está em questão, visto que tais fatores estão 

concentrados nos Estilos de Aprendizagem. 
 

O mercado de trabalho não está estagnado, muito pelo contrário, está cada 

dia mais informatizado e exigente, e pode influenciar as estratégias usadas no 

ensino superior de Ciências Contábeis, com isso as instituições devem atualizar-se 

para que os acadêmicos estejam preparados para inserção no mercado. 
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2.3 Estilos de Aprendizagem em Ciências Contábeis 

 

O conceito de estilos de aprendizagem está relacionado com a maneira de 

aprender e estudar individualmente, de forma a respeitar o perfil de cada aluno. 

A pesquisa referente aos estilos de aprendizagem surgiu após a verificação 

de que as instituições necessitavam obter uma forma de compreender o por quê 

alguns alunos possuem  mais facilidade de aprender e desenvolver conhecimento 

que outros, levando em conta que todos são inteligentes, dessa forma, 

compreendendo com base nos resultados, que as diferenças individuais existem e 

podem ser menos conflitantes no processo de construção cognitiva do 

conhecimento.  

Os estilos de aprendizagem estão relacionados à forma particular de 

adquirir conhecimentos, habilidades ou atitudes através de experiência ou 

anos de estudos e seriam como um subconjunto dos estilos cognitivos. 

(SILVA, 2006). 
 

A forma como os alunos recebem, processam e desenvolvem as informações 

de maneiras diferentes, varia conforme com seus estilos individuais de 

aprendizagem. 

O educador pode ampliar a compreensão pelos acadêmicos de Ciências 

Contábeis, na disciplina que está sendo executada, se tiver ferramentas para auxiliá-

lo nas aulas. Os estilos de aprendizagem são ferramentas que podem auxiliar as 

instituições e os educadores, no processo cognitivo do conhecimento, ampliando 

quantitativamente o grau de ensino em seus alunos e com isso, gerar aumento na 

qualidade de ensino no curso de Ciências Contábeis. 

Os indivíduos possuem diferentes maneiras de perceberem e processarem as 

informações, alguns estudantes têm sua atenção voltada mais para fatos e dados, 

enquanto outros gostam mais de teorias e modelos matemáticos. Alguns respondem 

positivamente às informações visuais, como figuras, diagramas e esquemas; outros 

preferem as formas verbais - explicações faladas e escritas. Existem ainda os que 

preferem aprender ativamente com a prática, enquanto outros aprendem de forma 

individual e introspectiva. [...] Quando há uma falta de sintonia entre os estilos de 

aprendizagem e os estilos de ensino, resultados desastrosos podem ser obtidos. 

Seno e Belhot (2009). 

Alguns fatores são recomendados aos educadores, para serem aplicados em 

acadêmicos, dentro da sala de aula, em relação aos estilos de aprendizagem e são 
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elas, Pereira (2005):  

- Cada pessoa é única, pode aprender, e tem um estilo de aprendizagem individual; 

-Os estilos de aprendizado devem ser conhecidos e respeitados, são uma função da 

hereditariedade  e experiência, impõem barreiras e limitações; 

-Os estudantes absorvem conhecimentos de seus próprios estilos e dos outros; 

-Os estudantes aprenderão melhor quando forem trabalhadas as preferências em 

que eles são bem sucedidos; 

-Os estudantes serão mais completos e, portanto, melhores quando puderem 

expandir suas preferências; 

-Quando o ensino acomodar várias preferências, mais alunos serão bem sucedidos; 

Os professores podem construir atividades que incluam preferências específicas e 

múltiplas de aprendizado. 

Conforme Henrique et. al. (2007) a falta de integração entre os estilos de 

aprendizagem dos alunos e o modo de ensino dos professores poderá prejudicar a 

construção do conhecimento, tornando estudante desanimado e desatento com 

resultados negativos nas avaliações. Por isso, muitas vezes, o resultado são 

desistências dos cursos de graduação, pois estes acadêmicos acreditam estar na 

profissão errada.  

Não é possível informar que a pesquisa dos estilos de aprendizagem, irá 

acabar com a evasão nas instituições de ensino no curso de Ciências Contábeis, 

mas demonstra que é possível aumentar o nível de conhecimento dos acadêmicos 

de Ciências Contábeis, se os educadores utilizarem as ferramentas certas em suas 

aulas, planejando e aplicando estratégias de ensino e aprendizagem que 

desenvolvam e ampliam competências necessárias e relevantes. 

 

2.3.1 Estilo de Aprendizagem de Kolb 

 

De acordo com Tanner e Morgan, (2007) Kolb analisa o conhecimento por 

três fatores: como se aprende e se assimila a informação, como se soluciona 

problemas e se tomam decisões.  

O ciclo de aprendizagem desenvolvido por Kolb, que pressupõe que o 

processo humano de aprendizagem é constituído por quatro etapas consecutivas: 1) 

o indivíduo se envolve em vivências concretas, 2) realiza observações e reflexões 
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referentes ao seu contato com o mundo, 3) elabora conceitos abstratos e 

generalizados que permitem um contato novo com a realidade 4) a partir desse 

contato testa os resultados por meio de experimentação ativa, inicia-se o ciclo para 

novas vivências concretas e assim, sucessivamente (HENRIQUE et. al.2007 apud 

AGUIAR, 2010). 

O inventário de Kolb (LSI-Learning Stile Inventory) tem por objetivo identificar 

os quatro estilos de aprendizagem. As sentenças deste questionário são dispostas 

de modo horizontal em quatro colunas. As respostas devem ser preenchidas nas 

colunas, atribuindo-se valores de 1 a 4, de acordo com a identificação do indivíduo 

com a pergunta (TANNER, MORGAN, 2007).  

Kolb denomina os estilos de aprendizagem, como: Divergente ,  Assimilador , 

Convergente  e Acomodador. 

A seguir (Quadro 2.1) são apresentados os índices de Kolb os quais serão 

descritos com base nos trabalhos de Correia Junior (2005); Pereira (2005); Lopes 

(2002) e Cerqueira (2000). 

 

Índices Significado 

 

Experiência 

Concreta (EC) 

Kolb estabelece que um alto índice em experiência concreta 

representando uma receptividade a abordagem baseada em 

experiências, de modo que o aprendizado se baseia em 

ponderações baseadas em sentimentos. Os indivíduos deste 

estilo tendem a ser empáticos. Eles geralmente acham 

abordagens teóricas inúteis e preferem tratar cada situação como 

um caso único. Aprendem melhor por meio de exemplos 

específicos, nos quais se sintam envolvidos. Estes estudantes 

tendem a se relacionar melhor com outros estudantes, do que 

com uma autoridade como o professor. 

 

Conceituação 

Abstrata (CA) 

Esse índice indica um modo de aprendizado analítico e 
conceitual, que se baseia pesadamente em raciocínio lógico. 
Estes indivíduos tendem a ser mais orientados a coisas e 
símbolos, do que a outras pessoas. Aprendem melhor quando 
orientados por uma autoridade de modo impessoal, com ênfase 
teórica e análise sistemática. 
Eles se sentem frustrados e aprendem pouco pelo aprendizado 
através de descobertas de modo desestruturado, como em 
exercícios e simulações. 

 

Observação 

A observação reflexiva indica uma abordagem por tentativas, 
imparcial e reflexiva. Estes indivíduos aprendem baseando-se 
fortemente em cuidadosas observações e fazendo julgamentos 
das mesmas. Eles preferem aprender assistindo aulas, o que lhes 
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Reflexiva (OR) dá a possibilidade de exercer o seu papel de observador e juiz 
imparcial; tendem a ser introvertidos. 

 

Experimentação 

Ativa (EA) 

Indica uma disposição forte em realizar atividades práticas. Estes 
indivíduos aprendem mais facilmente quando participam de 
projetos práticos, discussões em grupo e fazendo tarefas em 
casa. Eles não gostam de situações de aprendizado passivo 
como assistir a aulas, e tendem a ser extrovertidos. 

Quadro 2.1: índices de Estilos de Aprendizagem  de acordo com  Kolb -  Adaptado  

Fonte: Correia Junior (2005); Pereira (2005); Lopes (2002) e Cerqueira (2000). 

 

Diante dos índices apresentados acima, Kolb denominou os estilos de 

aprendizagem como citados abaixo:  

 

Estlio índice Descrição Atitude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divergentes 

 
 
 
 
 
 
(experiência 

concreta, EC) 

 

 

(observação 

reflexiva, OR) 

A questão típica deste estilo de 
aprendizagem é “Por quê?”. Os 
estudantes deste estilo respondem 
bem a explicações de como o 
material estudado se refere a suas 
experiências, interesses e carreiras 
futuras. Divergentes captam as 
informações através de experiência 
concreta, baseando-se nos 
sentimentos, precisam expressar 
seus sentimentos quando estão 
aprendendo, procurando por 
significados pessoais sobre o que 
aprendem, e querem interagir com 
professores e outros alunos. 

 
 
 
 
 
Estar 
Envolvido 
 
 

Escutar 

 
 
 
 
 
 
 
Assimiladores 

 
 
 
 
(conceituação 

abstrata, CA)  

 

 

 (observação 

reflexiva, OR) 

A questão deste estilo de 
aprendizagem é “O que?”. 
Estudantes deste estilo são bem 
sucedidos quando as informações 
são apresentadas de maneira 
organizada, lógica, e obtêm 
aproveitamento melhor se tiverem 
tempo para refletir. Os 
Assimiladores captam as 
informações através de 
conceituação abstrata e as 
processam através de observação 
reflexiva. Eles gostam de 
informações que justifiquem o que 
estão aprendendo, 
querem saber o que os 
especialistas pensam e procuram 
compreender os conceitos. São 
bem sucedidos na escola 

 
 

Criar 

idéias 

 

 

Escutar 
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tradicional. 
 
 
 
Convergentes 

conceituação 

abstrata, CA  

 

experimentação 

ativa,  EA 

A questão típica deste estilo de 
aprendizagem é “Como?”. Os 
estudantes deste estilo gostam de 
ter a oportunidade de trabalhar 
ativamente em tarefas bem 
definidas, e de aprender por 
tentativa e erro em um ambiente 
que permita errar com segurança. 

Criar 

ideias 

 

Tomar 

decisões 

 
 
 
 
 
Acomodadores 

 
 
experiência 

concreta, EC 

 

 

(experimentaçã

o ativa, EA) 

A questão típica deste estilo de 
aprendizagem é “E se?”. Os 
estudantes deste estilo gostam de 
aplicar as informações em novas 
situações para resolver problemas 
reais. Os Acomodadores captam as 
informações através de 
experiências concretas e 
processam-nas através de 
experimentação ativa. Eles são 
entusiastas e preferem aprender 
através de descobertas próprias. 
Seguem seus próprios horários e 
ordem quando estudam e não 
gostam de muitos procedimentos e 
regras. 

 
Estar 

envolvido 

 

Tomar 

decisões 

 

Quadro 2.2: Tipos de Estilos de Aprendizagem  de acordo com Kolb - Adaptado 

Fonte: Correia Junior (2005); Pereira (2005); Lopes (2002) e Cerqueira (2000). 

 

“Para que se alcance uma prática mais eficaz de ensino é preciso que o 

professor abranja em suas aulas esses quatro estilos, pois dessa forma, atingirá os 

mais diversos alunos”. (TANNER, MORGAN, 2007). 

Para (SCHNITMAN, 2010 apud ALMEIDA, 2013), “este modelo estabelece 

quatro fases, onde se podem diferenciar quatro tipos de estilos de aprendizagem: 

divergente, convergente, assimiladores e acomodadores”. A partir desse modelo o 

processo de aprendizagem pode ser classificado por duas dimensões, a percepção 

da informação e o processamento da informação. O modelo de Kolb é representado 

pelo quadro a seguir: 

 

CARACTERÍSTICA 

DA 

APRENDIZAGEM 

 

CARACTERÍSTICAS 

ESTILOS DE 

APRENDIZAGEM 

 
 
 

O sujeito busca situações novas, são 
abertos às mudanças, trazem os 
sentimentos e experiências pessoais 
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Experiência 
Concreta 

(EC) 

para as situações de aprendizagem, 
geralmente acham abordagens teóricas 
inúteis, aprendem melhor por meio de 
exemplos específicos em que se sintam 
envolvidos. 

Divergente 
SENTIR 

 
 

Observação 
Reflexiva 

(OR) 

Os alunos aprendem por meio de 
observações 
e fazendo julgamentos das mesmas, 
refletem o novo conteúdo sob diferentes 
pontos de vista, observam 
cautelosamente sobre a realidade antes 
de tomarem qualquer posição, ou seja, o 
sujeito é um observador objetivo. 

 
 

Assimilador 
OBSERVAR 

 

 
 

Conceituação 
Abstrata 

(CA) 

O indivíduo procura organizar a 
informação por meio de teorias e 
conceitos buscando uma compreensão 
intelectual do assunto aprendem 
utilizando o raciocínio lógico e a 
racionalidade e compreendem os 
problemas por meio da conceituação 
teórica do conteúdo. 

 
 

Convergente 
PENSAR 

 
 
 

Experimentação 
Ativa 
(EA) 

O sujeito se envolve com a 
aprendizagem de forma ativa, formulam 
hipóteses e as verificam, forte disposição 
em realizar atividades práticas, aprendem 
com mais facilidade por meio de 
trabalhos em grupos ou discussões em 
sala de aula, trabalham com a busca de 
resultados e não gostam de situações 
passivas de aprendizado como assistir as 
aulas, são extrovertidos. 

 
 
 

Acomodador 
FAZER 

Quadro 2.3: Características e Estilos de Aprendizagem de Kolb (1976). 
Fonte: (VARGAS, BIRRER e MINELLO, 2012 apud ALMEIDA, 2013). 

 

Embora os estilos de aprendizado analisados pelos autores são de décadas 

diferentes, verifica-se que, a forma expressa dá o mesmo entendimento nas 

informações envolvidas. 

 

2.3.2 Estilo de Aprendizagem de FELDER e SILVERMAN 

 

 Felder, Silverman (1988) resumiram o aprendizado em duas etapas: 

recepção e o processamento de informações. 

Felder, Silverman desenvolveram, cinco dimensões de aprendizagem. 

Posteriormente a quinta dimensão indutiva/dedutiva foi excluída. Portanto, o modelo 

passou a ter quatro dimensões, que definiam dezesseis tipos de aprendizes: 
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1. Ativa/Reflexiva  2. Visual/Verbal   3. Sensorial/Intuitivo 4. Seqüencial/Global  

De acordo com (LINDERMAN, 2008 apud ALMEIDA, 2013) o modelo de Felder, 

Silverman (1988) “definem cinco dimensões de estilos de aprendizagem: sensorial-

intuitivo, visual-ouvinte, indutivo-dedutivo, ativo-reflexivo, sequencial-global”. 

Segundo Figueiredo, Noronha e Neto (2008) as dimensões podem ser definidas da 

seguinte forma: 

 

Dimensões Preferências das dimensões dos Estilos de Aprendizagem 

Ativos  
 
 
Reflexivo 

 

Gostam de trabalhar com os outros, de aprender fazendo, 
experimentar. 
 
Gostam de pensar, de refletir, comparar notas e teorias, preferem 
trabalhar individualmente. 

Visual 

 

Verbal 

Preferem o auxílio de fotos, gravuras, mapas, gráficos, diagramas, 
fluxogramas, esboços.  
 
Preferem explicações escritas ou faladas 

Sensorial 

 

Intuitivo 

Concretos, práticos, ligados a fatos e procedimentos.  
 
Conceituais, inovadores, direcionados as teorias e significados. 

Sequencial 

 

 

Global 

Lineares, organizados, gostam de aprender de forma sistemática, 
gradual, em geral assimilam o conhecimento das partes para o todo.  
 
São holísticos, sistêmicos, aprendem em grandes saltos, gostam de 
ter a noção do todo para depois entender as partes. 

Aprendizes 
Indutivos 

Aprendizes 

Dedutivos 

 
Preferem apresentações que vão do específico para o geral.  
 
 
Preferem apresentações que vão do geral para o específico. 

Quadro 2.4 – Dimensões dos Estilos de Aprendizagem de Felder, Silverman (1988). 

Fonte: Figueiredo, Noronha e Neto (2008). 
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A figura (2.1) apresenta as dimensões de estilos de aprendizagem definidas 
pelo modelo de Felder e Silvermann (1988) e suas principais características: 

 

Felder e Silvermann (1988) 

 
Figura 2.1 – Dimensões do modelo de Felder e Silverman 

(FONTE: (MUHLBEIER e MOZZAQUATRO, 2011 apud  ALMEIDA, 2013). 

 

2.3.3 Índice de estilos de aprendizagem - ILS 

 

O índice dos estilos de aprendizagem (Index of Learning Styles-ILS) foi 

desenvolvido por Richard M. Felder e Barbara A. Soloman na Universidade Estadual 

da Carolina do Norte. Este índice buscou determinar as preferências de 

aprendizagem com base no modelo desenvolvido por Felder e Silvermann (1988).  

“O ILS é um instrumento auto-aplicável, constituído de 44 questões de 

escolha forçada (alternativa a ou b), sendo onze questões para cada uma das quatro 

dimensões”. (PEREIRA, KURI e SILVA, 2004 apud AGUIAR, 2010). 

Silva e Oliveira Neto (2007) citam autores que publicaram trabalhos no 

exterior, com aplicação do índice dos estilos de aprendizagem, referente à 

confiabilidade deste instrumento. Esses trabalhos constataram que o ILS é um 

instrumento válido e adequado para estudos nos estilos de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

Sensorial

Métodos 
estabelec

idos

Como é feita a PERCEPÇÃO

Intuitivo

Novas 
possibilida

des

Visual

Lembra 
visualme

nte

Identificar o modo de 
RETENÇÃO

Verbal

Lembra 
verbalment

e

Ativo

Novas 
experiênc

ias

Revelar o modo de 
PROCESSAMENTO

Reflexivo

Gosta de 
observar

Sequencial

Caminhos 
lógicos

Mostrar a forma de 
ORGANIZAÇÃO

Global

Visão de 
um todo
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Escala de resultados do ILS 

Apresentação de Resultados ILS Felder – Soloman 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        (1-3)    FAIXA DE EQUILIBRIO 
 
  

 
(5-7)    FAIXA DE PREFERÊNCIA            

        MODERADA 
 
 

(9-11)  FAIXA DE PREFERÊNCIA  
 FORTE 

Figura 2.2 - Escala de resultados do ILS - Adaptado 

Fonte: Felder e Soloman (1991). 

 

2.4 Estratégias de Ensino e Aprendizagem em Ciências Contábeis 

 

É possível aumentar o nível de conhecimento dos acadêmicos de Ciências 

Contábeis, se os educadores utilizarem as ferramentas certas em suas aulas, 

planejando e aplicando técnicas de ensino e aprendizagem que desenvolvam e 

ampliam competências necessárias e relevantes aos acadêmicos de Ciências 

Contábeis. 

A estruturação didática e metodológica que procuram garantir a 

disponibilização de informação, a prestação de serviço, são características das 

estratégias de ensino. A estratégia de aprendizagem refere-se à segunda parte 

deste processo, em que o aluno de posse da informação que recebeu, por meio da 

Visual 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11 Verbal 

 

Sensorial 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11 Intuitivo 

 

Ativo 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11 Reflexivo 

 

Sequencial 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11 Global 
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estratégia de ensino, é capaz de convertê-las em conhecimento (AGUIAR, 2010). 

De acordo com Silva (2006), “Para os alunos, é destacada a importância de 

se adotar estratégias de aprendizagem para melhorar o aproveitamento e o 

desempenho”. As estratégias de ensino são, basicamente, desenvolvidas pelos 

professores. O modo pelo qual o professor planeja suas aulas é determinante para 

absorção ou não do conhecimento pelo aluno (MAZZIONI, 2006). Muitas são as 

técnicas de ensino, que poderão ser utilizadas como estratégia de ensino, dentre 

elas estão: 

 

Estratégias de  Ensino Características 

Aula Expositiva, 
segundo Lopes et al. 
(2003, p.38) 

Comunicação verbal estruturada, é a mais antiga e a 
mais usada no processo de ensino. 

Aula expositiva 
dialogada 
Anastasiou; Alves (2004) 

É uma exposição do conteúdo, com a participação ativa 
dos estudantes, cujo conhecimento prévio deve ser 
considerado e pode ser tomado como ponto de partida. 
O professor leva os estudantes a questionarem, 
interpretarem e discutirem o objeto de estudo, a partir 
do reconhecimento e do confronto com a realidade.. 

Debate em Sala de 
Aula, segundo Masetto 
(2003) 

O aluno expressa as ideias, reflexões e experiências 
(relata seu ponto de vista) para os integrantes da sala 
de aula. 

Estudo de Caso, 
segundo Masetto (2003) 

Pode ser utilizada após exposição de determinada 
teoria, exemplificando a prática referente ao tema. 

Ensino com Pesquisa, 
segundo Masetto (2003) 

Serve para melhorar a qualidade dos cursos de 
graduação, com seleção e levantamento de 
informações, preparação de relatório e demonstração 
de resultados. 

Ensino por Projeto 
conforme Masetto (2003) 

O objetivo é organizar um sistema de acompanhamento 
de avaliação, de tal forma que a realização de várias 
etapas apresente o projeto concluído. 

Simpósio, conforme 
Rangel (2008) 

Desenvolvido mediante tema proposto por especialistas 
no assunto, com diferentes pontos de vista. 

Jogos/Simulações, 
conforme Marion, Marion 
( 2006); Petrucci, 
Batiston (2006). 

Os alunos tornam-se agentes do processo; São 
desenvolvidas habilidades na tomada de decisões no 
nível administrativo, vivenciando-se ações interligadas 
em ambientes de incerteza; Permite a tomada de 
decisões estratégicas e táticas no gerenciamento dos 
recursos da empresa, sejam eles materiais ou 
humanos;  

Dramatização, conforme 
Masetto (2003) 

Requer desenvolver a capacidade de desempenhar 
papéis de outros e de analisar situações de conflito 
segundo não só o próprio ponto de vista, mas também 
o de outras pessoas envolvidas. 

Dinâmica de Grupo, Estudo em equipe, capacidade de discutir, debater e de 
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segundo Masetto (2003) ouvir e que esses fatores gerem um relatório dos 
resultados obtidos. 

Leitura, conforme 
Masetto (2003) 

O professor indica textos para leitura de um assunto, 
que sejam didáticos e de poucas páginas. 

Estágio, conforme 
Masetto (2003) 

É a aplicação do aprendizado teórico na prática, com 
um professor responsável pelo estágio. 

Visitas Técnicas e 
Excursões, conforme 
Masetto (2003) 

O aluno observa os dados coletados em visitas e 
excursões para discussão em sala de aula. 

Diálogos Sucessivos, 
conforme Vieira, Vieira 
(2005) 

Tem o objetivo de debilitar o dogmatismo de 
acadêmicos demasiadamente convencidos da certeza 
de suas opiniões. 

Aulas Práticas e de 
Laboratório, conforme 
Anastasiou, Alves (2004). 

É a reunião de um pequeno número de pessoas com 
interesses comuns, a fim de estudar e trabalhar para o 
conhecimento ou aprofundamento de um tema, sob 
orientação de um especialista. Possibilita o aprender a 
fazer melhor algo, mediante a aplicação de conceitos e 
conhecimentos previamente adquiridos. 

Seminário, conforme 
Anastasiou, Alves (2003) 

É a reunião de um grupo de pessoas para aprofundar 
em um determinado tema, com a orientação de uma ou 
várias pessoas. 

Estudo do Meio, 
conforme Anastasiou, 
Alves (2003) 

É o meio pelo qual os estudantes complementam o que 
faltou no processo de aprendizagem. 

Estudo de Texto, 
conforme Anastasiou, 
Alves (2004) 

Exploração de ideias de um autor a partir do estudo 
crítico de um texto ou a busca de informação e 
exploração de ideias dos autores estudados. 

Estudo Dirigido, 
conforme Veiga (2003) 

Trabalho determinado pelo professor, que os orienta e 
os acompanha. O método propõe que o aluno reflita 
sobre o tema proposto e tenha uma análise crítica 
sobre o assunto. 

Ensino Individualizado, 
conforme Petrucci, 
Batiston ( 2006). 

O ensino individualizado é a estratégia que procura 
ajustar o processo de ensino-aprendizagem às reais 
necessidades e características do discente. 

Fórum 
Anastasiou, Alves( 2004). 

Consiste num espaço do tipo “reunião”, no qual todos 
os membros do grupo têm a oportunidade de participar 
do debate de um tema ou problema determinado. Pode 
ser utilizado após a apresentação teatral, palestra, 
projeção de um filme, para discutir um livro que tenha 
sido lido pelo grupo, um problema ou fato histórico, um 
artigo de jornal, uma visita ou uma excursão. 

Palestras 
Marion, Marion( 2006), 
Petrucci, Batiston( 2006). 

Possibilidade de discussão com a pessoa externa ao 
ambiente universitário sobre um assunto de interesse 
coletivo, de acordo com um novo enfoque; Discussão, 
perguntas, levantamento de dados, aplicação do tema 
na prática, partindo da realidade do palestrante. 

Painel 
Anastasiou, Alves( 2004). 

É a discussão informal de um grupo de estudantes, 
indicados pelo professor (que já estudaram a matéria 
em análise, interessados ou afetados pelo problema em 
questão), em que apresentam pontos de vista 
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antagônicos na presença de outros. Podem ser 
convidados estudantes de outras fases, cursos ou 
mesmo especialistas na área. 

Júri simulado 
Anastasiou, Alves( 2004). 

É uma simulação de um júri em que, a partir de um 
problema, são apresentados argumentos de defesa e 
de acusação. Pode levar o grupo à análise e à 
avaliação de um fato proposto com objetividade e 
realismo, à crítica construtiva de uma situação e à 
dinamização do grupo para estudar profundamente um 
tema real. 

Phillips 66 
Anastasiou, Alves( 2004) 

É uma atividade grupal em que são feitas uma análise e 
uma discussão sobre temas / problemas do contexto 
dos estudantes. Pode também ser útil para obtenção de 
informação rápida sobre interesses, problemas, 
sugestões e perguntas. 

Grupo de 
verbalização e de 
observação 
(GV/GO) 
Anastasiou, Alves( 2004). 

É a análise de tema/problemas sob a coordenação do 
professor, que divide os estudantes em dois grupos: um 
de verbalização (GV) e outro de observação (GO). É 
uma estratégia aplicada com sucesso ao longo do 
processo de construção do conhecimento e requer 
leituras, estudos preliminares, enfim, um contato inicial 
com o tema. 

Ensino em 
pequenos grupos 
Petrucci, Batiston (2006). 

É uma estratégia particularmente válida em grandes 
turmas, pois consiste em separar a turma em pequenos 
grupos, para facilitar a discussão. Assim, despertará no 
aluno a iniciativa de pesquisar, de descobrir aquilo que 
precisa aprender. 

Resolução de 
exercícios 
Marion, Marion ( 2006). 

O estudo por meio de tarefas concretas e práticas tem 
por finalidade a assimilação de conhecimentos, 
habilidades e hábitos sob a orientação do professor. 

Ensino à distância  
Solução de problemas 
Anastasiou, Alves (2004). 

É o enfrentamento de uma situação nova, exigindo 
pensamento reflexivo, crítico e criativo a partir dos 
dados expressos na descrição do problema; demanda a 
aplicação de princípios, leis que podem ou não ser 
expressas em fórmulas matemáticas. 

Lista de discussão 
por meios 
informatizados 
Anastasiou, Alves ( 2004) 

É a oportunidade de um grupo de pessoas poder 
debater, à distância, um tema sobre o qual sejam 
especialistas ou tenham realizado um estudo prévio, ou 
queiram aprofundá-lo por meio eletrônico. 

Portfólio 
Anastasiou, Alves (2004) 

É a identificação e a construção de registro, análise, 
seleção e reflexão das produções mais significativas ou 
identificação dos maiores desafios/dificuldades em 
relação ao objeto de estudo, assim como das formas 
encontradas para superação). 

Tempestade 
cerebral 
Anastasiou, Alves (2004) 

É uma possibilidade de estimular a geração de novas 
ideias de forma espontânea e natural, deixando 
funcionar a imaginação. Não há certo ou errado. Tudo o 
que for levantado será considerado, solicitando-se, se 
necessário, uma explicação posterior do estudante.  
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Mapa conceitual 
Anastasiou, Alves (2004) 

Consiste na construção de um diagrama que indica a 
relação de conceitos em uma perspectiva 
bidimensional, procurando mostrar as relações 
hierárquicas entre os conceitos pertinentes à estrutura 
do conteúdo.  

Quadro 2.5 – Técnicas de Ensino 
Fonte: Revista Ambiente Contábil – ISSN 2176-9036 - UFRN – Natal-RN. v. 8. n. 2, 
p. 1 – 18, jul./dez. 2016 e Anastasiou, Alves (2004), Marion,  Marion (2006), Petrucci, 
Batiston (2006). 

 

2.5 Formação  de Competências do Contador 

 

 
A profissão contábil vem passando por várias mudanças, que exigem 

atualizações nas competências individuais. Neste contexto, considera-se a 

harmonização de normas contábeis, de perícia e de auditoria no plano internacional. 

Por isso, surge a necessidade de atualização e adaptação do profissional contador. 

Os contadores deverão, a cada dia, atualizar-se e adaptar-se às novas 

realidades e às exigências, antes únicas em seus países, passando, mesmo 

a competir e a acompanhar questões de cunho internacional, como as 

normas internacionais conhecidas inicialmente como IAS e, atualmente, 

como IFRS-Standard International Financial Reporting. (CARDOSO, 2006). 

 

2.5.1 Áreas de Atuação do Profissional Contábil 

 

Além de estar habilitado para atuar nas áreas de Contabilidade Pública, 

Contabilidade Rural, Contabilidade Hospitalar, Contabilidade Industrial, 

Contabilidade Comercial, Contabilidade Imobiliária, Contabilidade de Seguros, 

Contabilidade de Serviços, Contab. de Transportes, Contab. de Entidades Sem Fins 

Lucrativos e Contabilidade Ecológica, o profissional contábil pode também trabalhar 

nas seguintes áreas: 

 

Função Área Características 

 

 

 

 

 

 

Auditor 

Auditor Contábil – interno e 

externo 

 

 

 

 

Auditor Ambiental 

- analisa detalhadamente as 

aplicações de recursos financeiros, 

desde a avaliação das aplicações e 

como são administrados até o 

processo de controles 

orçamentários e identificação de 

falhas. 
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Auditor Público (Auditor 

Banco Central do Brasil, 

Auditor do Tribunal de 

Contas, Auditor Fiscal do 

Tesouro Nacional) 

 

 

 

Auditor Independente 

- NBR ISSO 14.010 – executado 

para obter e avaliar condições 

ambientais específicas, conforme 

critérios de auditoria. 

- seu trabalho deve ser embasado  

no Princípio da Legalidade. 

 

 

 

Verificar a veracidade dos 

procedimentos contábeis da 

empresa auditada, além de fornecer 

pareceres sobre as demonstrações 

de resultado da empresa. 

Perícia 

Contábil 

 avalia situações financeiras, 

comprovando se há desvios ou mau 

uso de recursos financeiros.  

Perícia Pública 

Contábil 

 perícia de fraudes ao erário público, 

em licitações e contratos públicos. 

 

Analista 

Financeiro 

Analista de Crédito 

Analista de Desempenho 

Analista de Investimento 

Analista de Finanças e 

Controle Público 

estrutura toda a rotina financeira da 

empresa com recebimentos e 

pagamentos efetuados, fluxo de 

caixa, projeções de faturamento, 

identificando melhorias 

econômicas- financeiras. 

 

Analista 

Tributário 

 realiza a apuração, o controle e o 

recolhimento de impostos, 

desenvolve o planejamento 

tributário, acompanha as alterações 

tributárias.  

 

 

 

Consultor 

(Controladoria, Tributária, 

Comércio, Exterior e 

Contabilidade Aplicada)  

 

 

 

Contabilidade Internacional 

 

TI Aplicada a Contabilidade 

- presta serviços às empresas, 

administrando tributação, 

elaborando demonstrações  e 

balancetes contábeis, identificando 

e recomendando melhorias nos 

processos empresariais. 

- conversão de balanços, IFRS, 

MERCOSUL, etc. 

- deve fornecer informações rápidas 

aos setores que delas necessitam e 

se adaptar as mudanças que 

ocorrem no mercado e alterações 

com as legislações. 
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Investigador 

de Fraudes 

Contábeis 

 função de procurar por evidências 

concretas que denunciem a 

ocorrência de processos 

fraudulentos dentro da empresa. É 

solicitado apenas quando há 

suspeitas ou indícios de fraude. 

 

Professor 

 ensina conteúdos contábeis, 

conforme estratégias de ensino 

aplicadas. 

Pesquisador Pesquisa Técnica Contábil voltado para pesquisas técnicas e 

científicas no setor contábil. 

Escritor Escritor Contábil Produção de livros técnicos. 

 

 

 

 

Controlador 

Controller (Gerente de 

Controladoria) 

 

Controlador de Arrecadação 

 

 

 

Controladoria Pública 

- pode coordenar todo o processo 

da gestão nos aspectos econômico, 

financeiro e patrimonial. 

- planejamento, coordenação, 

orientação, supervisão, execução e 

controle da arrecadação da receita 

empresarial. 

- controlam e avaliam bens públicos 

no âmbito municipal, estadual e 

federal. 

Fiscal Público 

Contábil 

Fiscal do Ministério do 

Trabalho 

fiscalização de órgãos da 

administração pública. 

 

Parecerista 

 fornece pareceres sobre situações 
empresariais, seja no âmbito 
judicial como também na área de 
negócios. 

 

Conferencista 

 pessoa que ministra conferências, 

palestras, congressos; quem auxilia 

através de ensinamentos. 

Oficial 

Contador 

 tem patente militar e atua na 

contabilidade de sua referida força. 

Agente Fiscal 

de Renda 

 atividades de execução 

relacionadas com a fiscalização de 

tributos. 

 

Atuário 

 Trabalha com técnica de seguros 

previdenciários, patrimoniais e de 

riscos complexos. 

 

 

Inspetor da 

Comissão de 

Valores 

 responsável pela fiscalização 

externa dos funcionários. Se em 

auditoria interna não houve 

conclusão, os inspetores são 

deslocados para fiscalização 
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Mobiliários externa. Assemelha-se a auditoria, 

podendo envolver depoimentos, 

análises documentais, escutas 

telefônicas, etc. 

 

Tesoureiro 

 Analisa e elabora fluxo de caixa, 

realiza cálculos financeiros, 

conciliação bancária e escrituração 

contábil dos pagamentos e 

recebimentos. 

 

Agente 

Fazendário 

 II - executar atividades relativas ao 

lançamento e arrecadação dos 

tributos mobiliários e imobiliários, 

mantendo atualizados os cadastros 

respectivos. 

Contador 

Militar 

 contador e auditor com patente de 

general de divisão. 

 

 

Palestrante 

 

 

 fornece palestras, participa de 
congressos em empresas, 
escolas disseminando seus 
conhecimentos, geralmente fruto de 
suas pesquisas, sobre determinado 
assunto. 
 

 

Contador 

Público 

 

 responsável pela contabilidade de 

entidades de direito público, devem 

atentar ao sistema orçamentário, 

financeiro, patrimonial e de 

compensação. 

 

Cargos 

Administrativos 

Coordenação, supervisão, 

gerência, diretoria e cargos 

executivos. 

função de contador. 

Contador 

Terceirizado 

 

 possui escritório de contabilidade 

que presta serviços de escrituração 

contábil, fiscal, RH e outros. 

Quadro 2.6 – Áreas de Atuação do Profissional Contábil 
Fonte: Aguiar (2004), Ximenes (2005), Camillo (2016), Vieira (2008). 
 

2.5.2 Competências do Contador 

 

Competência é a capacidade que os indivíduos desenvolvem ao ligar 

diferentes conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, construídos por meio das 

experiências sociais e educacionais.  
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As diretrizes curriculares que preconizam a formação de competência dos 

acadêmicos do curso de graduação de ciências contábeis demonstram passar por 

processo evolutivo, pois, percebe-se que a demanda passou a ser por um 

profissional capaz de adaptar-se a diversas situações, e não mais um contador 

modelado que não possui flexibilização ( CORNACHIONE JUNIOR, 2004). 

A seguir, o quadro 2.1, que apresenta as principais competências do contador 

e seus embasamentos teóricos (CARDOSO, 2006 apud  ALMEIDA, 2013): 

 

Competências 

Analítica Analisar as partes de um todo ou 

situação estabelecendo suas 

relações para formular diversas 

soluções e o valor de cada um. 

Moramed e Lashine 

(2003) e AICPA 

(1999) 

Autocontrole Mantém o desempenho sob 

condições estressantes e hostis, 

respondendo positivamente aos 

problemas sem impulsividade e 

permanece calmo. 

Spencer & Spencer 

(1993) e Laurie 

(1995) 

Comunicação Estabelece sintonia nas 

comunicações com pessoas ou 

grupos, entendendo mensagens e é 

entendido. Demonstra boa 

articulação ao comunicar ideias por 

escrito e verbalmente. 

Boyatzis, Stubbs e 
Taylor (2002), IFAC 
(2003) e 
Abdolmohammadi, 
Season e Shanteau 
(2004) 

Empreendedor Desenvolver soluções criativas aos  

problemas da empresa e dos clients, 

procurer inovar diante das restrições 

da empresa. Assume Riscos 

calculados. 

Spencer & Spencer 
(1993),  Laurie 
(1995) e Hardem 
(1995) 

Visão 

Estratégica 

Compreende o que está acontecendo 

no mercado e na sua empresa. 

Entende, antecipa e procura 

responder além das necessidades 

dos consumidores no longo prazo. 

Bower (1957) e 

Hardem (1995) 

Ferramentas de 

Controle 

Conhece e utiliza as ferramentas de 

controle e gestão como: orçamento, 

controle interno, custos, fluxo de 

caixa, entre outros. 

Henning e Moseley 

(1970) e IMA – 

Siegel e Sorensen 

(1999) 

Legal Conhece e acompanha as tarefas Kester (1928) e 
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obrigatórias como: planejamento 

tributário e atendimento às 

exigências fiscais. 

Henning e Moseley 

(1970) 

Informática Conhece e utiliza a informática como 

ferramenta na identificação, seleção 

e formatação de informações 

gerenciais para o processo decisório. 

Needles, Cascini, 

Kryslova e Moustafa 

(2001) e Moramed e 

Lashine (2003) 

Integridade e 

Confiança 

Tem integridade e exprime 

positivamente seus valores e crenças 

pessoais de maneira consistente com 

os padrões éticos de sua empresa.  

Inspira confiança pelo cumprimento 

dos compromissos assumidos. 

Bower (1957) e 

White Paper –Big 

Eight- Kullberg e 

Gladstone (1989) 

Contabilidade e 

Finanças 

Domina e interpreta os conceitos 

relacionados à área de contabilidade 

e finanças empresariais entendendo 

os interesses dos usuários internos e 

externos desta informação e das 

normas vigentes no ambiente como 

internacional. 

Bower (1957)e 

Henning e Moseley 

(1970) 

Negociação Realiza acordos com as várias áreas 

envolvidas com o sistema de 

informação e mensuração de 

desempenho, adicionando valor e 

vantagens competitivas às 

negociações. Busca opções para 

atender os interesses dos envolvidos 

e da empresa. 

Boterf (1999) e 

Esselstein (2001) 

Ouvir 

Eficazmente 

Desenvolve diálogos interativos com 

as pessoas, pergunta por detalhes 

sobre os assuntos, avalia as 

mensagens e fornece feedback. 

Morgan (1997) e 

AAA – Francis, 

Murder e Stark 

(1995) 

Atendimento Sabe atender e dialogar 

demonstrando corretamente os 

conceitos e critérios utilizados no 

sistema de informação, tanto para os 

usuários internos à empresa, como 

para auditores externos, 

fornecedores, mercado de capital e 

instituições financeiras. 

Morgan (1997) e 

Boyatzis, Stubbs e 

Taylor (2002) 

Planejamento Estuda e aplica conceitos de 

planejamentos, acompanhamentos 

estratégicos, operacional e 

Herden (1995) e 

Needles, Cascini, 

Krylova e Moustafa 
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financeiro, auxiliando a alta 

administração no alcance dos seus 

objetivos. 

(2001) 

Técnicas de 

Gestão 

Demonstra  estar atualizado com as 

técnicas, dados e novos 

conhecimentos por meio de leitura, 

cursos, viagens congressos, etc. 

Laurie (1995) e IMA 

– Siegel e Sorensen 

(1999) 

Trabalho em 

Equipe 

Coopera com os demais membros da 

equipe e é comprometido com as 

metas e objetivos da equipe. 

Compreende e se esforça para o 

bem da equipe, ao invés de servir a 

seus próprios interesses. 

Morgan (1997) e 

Boyatzis, Stubbs e 

Taylor (2002) e IMA 

– Siegel e Sorensen 

(1999) 

Gestão da 

Informação 

Capacidade de gerenciar todas as 

informações necessárias para o bom 

andamento dos negócios, efetuando 

melhorias e supervisão no sistema de 

processamento de dados, interagindo 

com áreas correlatas como: TI – 

Tecnologia da Informação. 

Esselstein (2001) e 

Laurie (1995) 

Relacionamento 

Externo 

Realiza acordos e negociações com 

instituições financeiras, órgãos 

governamentais, fornecedores, 

acionistas, clientes e empregados, 

buscando atender os interesses da 

empresa. 

Henning e Moseley 

(1970) e Morgan 

(1970) 

Quadro 2.7 – Competências do Contador 
Fonte: (CARDOSO, 2006)  

 

O ensino aprendizagem pode ser estimulado com as várias estratégias 

existentes, como técnicas para impulsionar o desenvolvimento acadêmico, 

estimulando a competência do aluno em ciências contábeis, através de seus estilos 

de aprendizagem, aumentando a capacitação profissional do indivíduo, tornando-o 

preparado para o mercado de trabalho. Essa estratégia pode tornar-se um círculo de 

atualização, conforme as mudanças societárias, ambientais, econômicas e culturais 

ocorridas no mercado, para que o acadêmico esteja preparado. 
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Figura 2.3 - Esquema de ligação 

Fonte: Adaptado de Fleury e Fleury (2001) apud Aguiar (2010) 

 

Atualmente as competências estão atreladas ao conceito do CHA 

(conhecimento, habilidade e atitude), que são desempenhos organizacionais focados 

em alcançar vantagens competitivas no mercado de trabalho. “Competência é um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, que afetam a maior parte do 

trabalho de uma pessoa, e que se relacionam com seu desempenho no trabalho” 

(GRAMIGNA, 2002 apud LEME, 2005). Na área contábil é necessário ter o 

conhecimento, a habilidade e a atitude, para que possa participar no mercado 

competitivo, visto que se deve ter a informação e o porquê usá-la e não menos 

importante, é necessário ter técnicas e capacidade para saber como usar tais 

informações e conseqüentemente ter determinação para querer usá-las. 
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  Figura 2.4 -  Formação de Competências do Contador - Adaptado 

 Fonte:  (GRAMIGNA, 2002 apud LEME, 2005) 

  

2.6 Comentários Parciais 

 

Em sua pesquisa, Felder e Soloman postularam como preferência leve, aquela 

onde o acadêmico tem facilidade em aprender em ambas as dimensões, equilibrado, 

não evidenciando  preferências e sendo o ideal (escala entre 1 e 3) . A preferência 

moderada pode significar que o aluno tem tendência a aprender com mais facilidade 

em determinada dimensão (escala entre 5 e 7), já na preferência forte, o acadêmico 

possui grande facilidade em determinada dimensão (escala entre 9 e 11). As 

preferências moderadas e fortes em dimensões, podem prejudicar o aluno no 

aprendizado, visto que, se ocorrer da aula apresentada  estar com estratégias de 

ensino em uma dimensão diferente de sua dimensão preferencial, o aprendizado 

será comprometido, ele não absorverá a matéria como os outros que possuem 

preferência leve.  O aluno com preferência forte em devidas dimensões não deve ser 

descartado ou tabulado como desinteressado e sim deve ser observado com 

atenção pelo educador que deve inserir na aula estratégias de ensino que consigam 

captar a atenção dos alunos com estilos de aprendizagem com dimensões 

preferenciais fortes para que esse aluno evolua e aumente seus conhecimentos, 

pratique suas habilidades e desenvolva suas atitudes, evoluindo sua capacitação 

profissional. O modo pelo qual o professor planeja suas aulas é determinante para 

absorção ou não do conhecimento pelo aluno (MAZZIONI, 2006). 

  

CONHECIMENTO

HABILIDADE

ATITUDE
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 CAPÍTULO 3: METODOLOGIA, RESULTADOS E ANÁLISES 

SUBJACENTES 

 

3.0  Introdução 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os procedimentos metodológicos, 

resultados e análises subjacentes, e está estruturado conforme as seguintes seções:  

Seção 1: A Pesquisa 

Seção 2: Critérios de Análises dos Resultados 

Seção 3: Resultados e Análises Subjacentes 

Seção 4: Comentários Parciais 

 A seguir estão detalhados estes procedimentos. 

3.1  A Pesquisa 

 

Nesta seção estão apresentados os procedimentos metodológicos, sobretudo 

a tipologia de pesquisa deste estudo. A pesquisa tem lastro na literatura num 

primeiro momento, com vista a conhecer as dimensões dos estilos de aprendizagem, 

em particular as dimensões/modelos levantados por Felder e Soloman e Kolb. Em 

seguida a pesquisa foi baseada em um Survey aplicado aos alunos do curso de 

Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense. O tipo de pesquisa pode 

ser classificada quantos aos fins, como descritiva, uma vez que “tem por objetivo a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2006), com estudos em livros, 

monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado, periódicos, artigos 

publicados em Anais de Congressos, sites e que abrangem o assunto de revisão da 

literatura sobre os seguintes temas: Ensino e Aprendizagem, Estilos de 

Aprendizagem, Estratégias de Ensino e Aprendizagem, Área de Atuação do 

Profissional de Contabilidade e Formação de Competências.  

A pesquisa ainda pode ser classificada quanto aos meios. Neste sentido, é 

uma pesquisa de campo, um Survey aplicado aos acadêmicos do curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Federal Fluminense (UFF), através de 

questionário/Inventário (Anexo I) fornecido pelos pesquisadores Felder e Soloman 



42 
 

para pesquisa de Estilos de Aprendizagem, executada dentro da sala de aula, com 

permissão do professor presente para a realização da pesquisa durante a aula 

praticada. Por fim, a pesquisa pode ser classificada ainda em quali-quantitativa, uma 

vez que as variáveis coletadas, no caso em questão, dimensões dos estilos de 

aprendizagem, foram em seguida mensuradas.  

 

3.1.1 Escopo da Pesquisa 

 

A pesquisa foi endereçada aos alunos do curso de ciências contábeis da  

UFF/VR, uma vez que é uma preocupação da Instituição com a formação de 

competências profissionais com excelência. Neste sentido, conhecer os estilos de 

aprendizagem dos alunos do curso de ciências contábeis possibilita potencializar 

melhorias nos implementos técnicos e com isso, elevar a qualidade na formação das 

referidas competências, além de possibilitar ganhos de vantagem competitiva no 

mercado de trabalho. Por outro lado, o curso de ciências contábeis da UFF é 

estratégico para atender o mercado de trabalho local, regional e nacional, em que há 

elevada demanda por profissionais desta categoria, seja para atender às micro 

empresas, empresas públicas até as empresas multinacionais e transnacionais. Por 

fim, embora a opção de aplicação do survey tenha sido pelos 2º e 8º períodos, na 

expectativa de contar com distintas formações de competências, é sempre 

interessante desenvolver um estudo longitudinal. Cabe aqui referenciar que o 

instrumento de Felder e Soloman é válido e confiável. A mensuração dos estilos de 

aprendizagem foi através do índice dos estilos de aprendizagem (Index of Learning 

Styles-ILS), pela relação com o modelo de aprendizagem de Felder e Silverman. 

 

3.1.2 Amostra e Coleta de Dados 

 

O Universo da pesquisa são os alunos do 2º e 8º períodos. A amostra foi o 

equivalente ao universo. No total foram 80 alunos. Justifica-se a escolha por serem 

alunos com distintos conteúdos e formação de competências profissionais. Os dados 

foram extraídos por meio de um questionário (Anexo A) já disponibilizado por Felder 

e Soloman para o levantamento dos estilos de aprendizagem dos alunos. Foi 

realizado um pré-teste antes da aplicação definitiva do instrumento, com 

profissionais experientes para responder o referido instrumento. O objetivo do pré-
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teste é verificar alguns requisitos, como por exemplo, o tempo de aplicação do 

instrumento, grau de complexidade, entre outros. O pré-teste foi realizado com 

sucesso, tendo em media de 10 a 15 minutos de tempo para preenchimento do 

questionário, sendo um período razoável, que não prejudica a aula aplicada.  

 

3.2 Critérios de Análise dos Dados 

 

   Em sua pesquisa, Felder e Soloman postularam como preferência leve, aquela 

onde o acadêmico tem facilidade em aprender em ambas as dimensões, equilibrado, 

não evidenciando  preferências e sendo o ideal (escala entre 1 e 3) . A preferência 

moderada pode significar que o aluno tem tendência a aprender com mais facilidade 

em determinada dimensão (escala entre 5 e 7), já na preferência forte, o acadêmico 

possui grande facilidade em determinada dimensão (escala entre 9 e 11). 

         O índice dos estilos de aprendizagem (Index of Learning Styles-ILS) foi 

desenvolvido por Felder e Soloman na Universidade Estadual da Carolina do Norte. 

Este índice buscou determinar as preferências de aprendizagem com base no 

modelo desenvolvido por Felder e Silverman (1988).  

   Através do índice dos estilos de aprendizagem  de Felder e Soloman pode ser 

feita equiparação de pesquisas sobre estilos de aprendizagem no modelo de Felder 

e Silverman e obter resultados de predominância de dimensões dos estilos de 

aprendizagem. Pelos pares dados na pesquisa, pode ser observada a dimensão que 

mais prevalece no curso de Ciências Contábeis. As dimensões estão divididas em 

pares e são elas: Ativo/Reflexivo, Sensorial/ Intuitivo, Visual/Verbal, Sequencial/ 

Global. Os dados serão individualmente considerando os acadêmicos do 2º período 

e em seguida dos alunos do 8º período. Por fim, será desenvolvida uma análise 

conjunta de todos os períodos. Antes de tudo, serão apresentados os aspectos 

gerais/características dos acadêmicos. A seguir são detalhados esses 

procedimentos. 

 

3.3 Resultados 

 

Nesta seção são apresentados os resultados e análises subjacentes da 

pesquisa conforme critérios definidos na seção anterior. 

 



44 
 

3.3.1 Resultados sobre Aspectos Gerais: Gênero e Faixa Etária 

 

Após a realização da pesquisa com 80 alunos em sala de aula, verificou-se que a 

maioria dos acadêmicos de Ciências Contábeis, que participou da pesquisa de 

estilos de aprendizagem, é do gênero feminino com 52% dos alunos e são da faixa 

etária de 21 a 25 anos com 20 no total de 42 alunas, embora se levarmos em 

consideração a análise por turmas, existe discrepância entre as turmas, como 

destacado na Figura 3.1:  

 

Figura 3.1: Análise dos alunos por gênero 

 

A Tabela 3.1 referencia um maior detalhamento do grupo pesquisado (por 

gênero). No 2º período noturno, a maioria dos alunos pesquisados,  são do gênero 

masculino com 63,16%, com 12 alunos no total de 19. No 2º período matutino os 

gêneros estão equilibrados, com 50% para ambos os sexos. No 8º período noturno, 

a maioria dos pesquisados são do gênero feminino, com 78,95% com 15 alunas de 

um total de 19 alunos e no 8º período matutino, a maioria dos alunos pesquisados 

são do gênero masculino, com 60%  e com 06 alunos de um total de 10. 

 

Turmas Total de alunos Total mulheres % Total homens % 

2º per.  Not. 19 7 36,84% 12 63,16% 

2º per. Mat. 32 16 50% 16 50% 

8º per. Not. 19 15 78,95% 4 21,05% 

8º Per. Mat. 10 4 40% 6 60% 

TOTAL 80 Alunos 42 alunas 52,00% 38 alunos 48% 

Tabela 3.1: Análise dos alunos por gênero 

 

masculino - 38 
alunos

feminino - 42 
alunos

Gênero
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3.3.2 Resultados sobre Aspectos Gerais: Gênero e Faixa Etária do 2º Período 

Matutino e Noturno 

 

Se considerar a análise por gênero e faixa etária nas específicas turmas, será 

possível observar que existem diferenças simbólicas que se destacam. Na pesquisa 

é possível verificar que no segundo período a faixa etária que se destaca encontra-

se até os 20 anos de idade, tanto para o gênero feminino quanto para o masculino. 

Com um quantitativo de 7 homens até 20 anos em um total de 12 alunos, ou seja 

36,85% dos homens da turma de 2º período noturno e o gênero masculino prevalece 

com maior número de alunos em sala de aula,com um quantitativo de 10 homens 

com idade até 20 anos em um total de 16 alunos, ou seja 31,25% dos homens da 

turma do 2º período matutino (Figura 3.2).  

 

Figura 3.2: Gênero masculino e faixa etária dos alunos do 2º período – matutino e 

noturno 

 

Em relação ao gênero feminino, obteve um quantitativo de 4 mulheres de até 20 

anos em um total de 7 alunas, ou seja 21,05% das mulheres da turma de 2º período 

noturno; obteve quantitativo de 12 mulheres com idade até 20 anos em um total de 

16 alunos, ou seja 37,5% das mulheres da turma do 2º período matutino (Figura 3.3).  
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Figura 3.3: Gênero feminino e faixa etária dos alunos do 2º período – matutino e 

noturno 

 

3.3.3 Resultados sobre Aspectos Gerais: Gênero e Faixa Etária do 8º Período 

Matutino e Noturno 

 

No 8º período a faixa etária que se destaca é a de 21 até 25 anos, em ambos os 

gêneros, com quantitativo de 3 homens entre 21 a 25 anos de idade em um total de 

4 alunos, ou seja 15,79% dos homens da turma do 8º período noturno e um 

quantitativo de 5 homens entre 21 a 25 anos de idade  em um total de 6 alunos, ou 

seja 50% dos homens da turma do 8º período matutino e o gênero masculino 

prevalece com maior número de alunos em sala de aula (Figura 3.4).  

4

12

2

3

1

00 00

1

2º Not. 36,84% 2º Mat. 50%

A
xi

s 
Ti

tl
e

23 alunas

até 20 anos de 21 a 25 anos de 26 a 30 anos de 31 a 40 anos de 41 a 60 anos



47 
 

 

Figura 3.4: Gênero masculino e faixa etária dos alunos do 8º período – matutino e 

noturno 

 

No 8º período, gênero feminino, a faixa etária que se destaca é a de 21 até 25 

anos, com quantitativo de 11 mulheres entre 21 a 25 anos de idade em um total de 

15 alunas, ou seja, 57,9% das mulheres da turma do 8º período noturno e o gênero 

feminino prevalece com maior número de alunas em sala de aula; obteve 

quantitativo de 4 mulheres entre 21 a 25 anos de idade  em um total de 4 alunas. 

(Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5: Gênero feminino e faixa etária dos alunos dos  8º períodos – matutino 

e noturno 
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3.3.4 Resultados dos Estilos de Aprendizagem do 2º Período: Matutino  

 

Com a coleta de dados da turma de Ciências Contábeis do segundo período 

matutino, pode observar que existe tendência para preferências leves na maioria das 

dimensões dos estilos de aprendizagem, com algumas preferência moderadas  e 

fortes (Apêndice A – Tabela 3.2).  

Com a apresentação da Figura 3.6 do 2º período matutino pode observar que 

na dimensão Ativo/Reflexivo, a maioria dos alunos pesquisados encontram-se com 

preferência leve, a ideal,  com percentual de 78,13% no somatório  de 3A, 1A, 1R e 

3R. Sendo 50% com preferência leve na dimensão Ativo no somatório de 3A e 1A a 

qual consiste em revelar o modo de processamento da informação recebida, no 

gostar de trabalhar com os outros, de aprender fazendo, de experimentar e de obter 

novas experiências  e com percentual de  28,13% na dimensão Reflexivo no 

somatório de 1R e 3R a qual consiste em revelar o modo de processamento da 

informação recebida, no gostar de pensar, observar, de refletir e comparar notas e 

teorias, esses preferem trabalhar individualmente  e o restante dos alunos 

encontram-se com 18,75% no somatório de 7A e 5A situado na dimensão Ativo e 

com preferência moderada e apenas 1 aluno com preferência forte na dimensão 

Ativo com percentual de 3,12%. 

Se observar por gênero, ambos possuem 75% de preferência na dimensão 

Ativo, sendo de 56,25% os alunos do sexo masculino com preferência na escala 

leve, 12,5% na escala moderada e 6,25% na escala forte. Já no gênero feminino, 

observa-se 50% de alunas com preferência na escala leve, 25% na escala 

moderada e o restante dos alunos encontram-se com preferência na escala leve da 

dimensão reflexiva. 

O desequilíbrio entre os pares da dimensão Ativo/Reflexivo, pode apontar 

conseqüências sérias como por exemplo, decisões tomadas  sem reflexão, sem 

projeção podem ser fatais em uma empresa, por outro lado, se a decisão demorar 

muito para ser finalizada, a empresa pode ter perdas irreversíveis.  

A Figura 3.6 apresenta os estilos de aprendizagem da Dimensão: Ativo e 

Reflexivo dos alunos do 2º período matutino. 
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Figura 3.6 Estilos de aprendizagem dos alunos do 2º período matutino – 

Dimensão Ativo / Reflexivo 

 

Com a apresentação da Figura 3..7 (2º período matutino) pode-se observar que 

na dimensão Sensorial/Intuitivo, a maioria dos alunos pesquisados encontram-se 

com preferência leve, a ideal, com percentual de 46,88% no somatório  de 3S, 1S, 1I 

e 3I. Sendo 28,13% com preferência leve na dimensão Sensorial no somatório de 3S 

e 1S a qual consiste em revelar como é feita a percepção da informação recebida, 

no ser concreto, prático, ligado a fatos e procedimentos, com métodos 

estabelecidos. E com percentual de 18,75% na dimensão Intuitivo  no somatório de 

1I e 3I a qual consiste em revelar como é feita a percepção da informação recebida, 

no gostar de ser conceitual, inovador, direcionados a teorias,  significados e novas 

possibilidades  e o restante dos alunos encontram-se com 34,37% no somatório de 

7S e 5S situado na dimensão Sensorial e com preferência moderada.Já na pesquisa 

com  dimensão Sensorial de preferência forte, obteve no somatório de 11S e 9S o 

percentual de 12,50% e apenas 1 aluno com preferência moderada na dimensão 

Intuitivo com percentual de 6,25%. 

Se observar por gênero, os alunos do sexo masculino possuem 68,75% de 

preferência na dimensão Sensorial, sendo 37,5% de alunos do sexo masculino com 

preferência na escala moderada, 25% na escala leve e 6,25% na escala forte. Já no 

gênero feminino, observa-se 81,25% de preferência na dimensão Sensorial,  sendo 

37,5% das alunas com preferência na escala moderada, 31,25% na escala leve e 
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12,5% na escala forte e o restante dos alunos encontram-se com preferência na 

dimensão Intuitiva, sendo 31,25% de alunos masculinos e 18,75% do sexo feminino. 

O desequilíbrio entre os pares da dimensão Sensorial/Intuitivo, pode apontar 

conseqüências sérias, como por exemplo: decisões tomadas  confiando na memória 

e nos métodos tradicionais, deixando de lado o raciocínio inovador, por outro lado, 

se a decisão for intuitiva, pode escapar detalhes importantes, por falta de atenção e 

o ideal é que seja eficiente e bom tomador de decisões, utilizando as duas 

dimensões equilibradamente.  

A Figura 3.7 mostra a dimensão Sensorial / Intuitiva dos alunos do 2º período 

matutino. 

 

Figura 3.7 Estilos de aprendizagem dos alunos do 2º período matutino – 

Dimensão Sensorial/Intuitivo 

 

Na dimensão Visual/Verbal, a maioria dos alunos pesquisados encontram-se com 

preferência leve, a ideal, com percentual de 56,25% no somatório  de 3Vi, 1Vi, 1Ve e 

3Ve. Sendo 40,63% com preferência leve na dimensão Visual no somatório de 3Vi e 

1Vi a qual consiste em identificar o modo de retenção da informação recebida, na 

preferência do auxílio de fotos, gravuras, mapas, gráficos, diagramas, fluxogramas e 

esboços. E com percentual de  15,62% na dimensão Verbal  no somatório de 1Ve e 

3VeI a qual consiste em identificar o modo de retenção da informação recebida, na 

preferência de explicações escritas ou faladas  e o restante dos alunos encontram-

se com 31,26% no somatório de 7Vi e 5Vi situado na dimensão Visual, com 

preferência moderada e 6,24% no somatório de 11Vi e 9Vi na dimensão Visual com 
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preferência forte.Já na pesquisa com  dimensão Verbal de preferência moderada, 

obteve no 5Ve o percentual de  6,25%.  

Se observar por gênero, ambos possuem 75% de preferência na dimensão 

Visual, sendo de 50% de alunos do sexo masculino com preferência na escala leve, 

18,75% na escala moderada e 6,25% na escala forte. Já no gênero feminino, 

observa-se 37,5% de alunas com preferência na escala moderada, 31,25% na 

escala leve, 6,25% na escala forte  e o restante dos alunos encontram-se com 

preferência na dimensão Verbal, com 25% do alunos de cada gênero. 

Acadêmicos com preferência visual possuem facilidade em relembrar o que 

viram, por outro lado, os alunos com preferência verbal têm facilidade em relembrar 

o que foi dito.  

 

 

Figura 3.8 Estilos de aprendizagem dos alunos do 2º período matutino – 

Dimensão Visual/Verbal 

 

Na dimensão Sequencial/Global, a maioria dos alunos pesquisados encontram-

se com preferência leve, a ideal, com percentual de 65,62% no somatório  de 3S, 

1S, 1G e 3G. Sendo 37,50% com preferência leve na dimensão Global no somatório 

de 3G e 1G, a qual consiste em mostrar a forma de organização da informação 

recebida, sendo holístico, sistêmico, gosta de aprender em grandes saltos, gosta de 

ter a noção do todo para depois entender as partes.. E com percentual de  28,12% 

na dimensão Sequencial no somatório de 1S e 3S a qual consiste em mostrar a 
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forma de organização da informação recebida, sendo linear, organizado, gostando 

de aprender de forma sistemática, gradual, em geral assimilam o conhecimento das 

partes para o todo. O restante dos alunos encontra-se com 18,76% no somatório de 

7S e 5S situado na dimensão Sequencial, com preferência moderada, 3,12% no 9S 

situado na dimensão Sequencial, com preferência forte. Já na pesquisa com  

dimensão Global de preferência moderada, obteve no 5G e 7G, o percentual de  

12,50%.  

Se observar por gênero, os alunos do sexo masculino possuem 56,25% de 

preferência na dimensão Global, sendo de 37,5% alunos do sexo masculino com 

preferência na escala leve, 18,75% na escala moderada.  Já no gênero feminino, 

observa-se 56,25% de preferência na dimensão Sequencial, sendo de 37,5% de  

alunas com preferência na escala leve, 18,75% na escala moderada.  

Acadêmicos com preferência Sequencial aprendem melhor em etapas 

encadeadas, em partes conectadas que os alunos vão absorvendo e superando de 

forma linear. Já os acadêmicos com preferência Global aprendem em um contexto 

amplo, para depois absorver os detalhes. 

 

 

Figura 3.9 Estilos de aprendizagem dos alunos do 2º período matutino – 

Dimensão Sequencial/Global 
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3.3.5 Resultados dos Estilos de Aprendizagem do 2º Período: Noturno 

 

Com a coleta de dados da turma de Ciências Contábeis do segundo período 

noturno, pode observar que existe tendência para preferências leves nas dimensões 

Ativo/Reflexivo e Sequencial/Global. Já nas Dimensões Sensorial/Intuitivo e 

Visual/Verbal, houve algumas preferência moderadas  e poucas preferências fortes, 

como mostra a Tabela 3.3 do Apêndice A. 

Na dimensão Ativo/Reflexivo, a maioria dos alunos pesquisados encontram-se 

com preferência leve, a ideal,  com percentual de 78,93% no somatório  de 3A, 1A, 

1R e 3R. Sendo 57,87% com preferência leve na dimensão Ativo no somatório de 3A 

e 1A a qual consiste em revelar o modo de processamento da informação recebida, 

no gostar de trabalhar com os outros, de aprender fazendo, de experimentar e de 

obter novas experiências  e com percentual de  21,06% na dimensão Reflexivo no 

somatório de 1R e 3R a qual consiste em revelar o modo de processamento da 

informação recebida, no gostar de pensar, observar, de refletir e comparar notas e 

teorias, esses preferem trabalhar individualmente  e o restante dos alunos 

encontram-se com 5,26% no  5A situado na dimensão Ativo e com preferência 

moderada e com preferência moderada na dimensão Reflexivo com percentual de 

15,78% no somatório de 5R e7R. 

Na observação por gênero, os alunos do sexo masculino possuem 66,66% de 

preferência na dimensão Ativo, sendo de 66,66% os alunos do sexo masculino com 

preferência na escala leve. Já no gênero feminino, observa-se 57,14% de 

preferência na dimensão Ativo, sendo de 18,75% de alunas com preferência na 

escala leve, 6,25% na escala moderada.  
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Figura 3.10 Estilos de aprendizagem dos alunos do 2º período noturno – 

Dimensão Ativo/Reflexivo 

 

Na dimensão Sensorial/Intuitivo, os alunos pesquisados encontram-se com 

preferência leve e moderada, com percentuais iguais de 47,37% no somatório  de 

3S, 1S, 1I e 3I na preferência leve e de 47,37% no somatório de 7S, 5S, 5I e 7I na 

preferência moderada . Sendo o percentual de 31,58% nas preferências: leve, no 

somatório de 3S e 1S e moderada no somatório de 7S e 5S, na dimenão Sensorial.  

A dimensão Sensorial possui também o percentual de 5,26% no 9S. Essa dimensão 

consiste em revelar como é feita a percepção da informação recebida, no ser 

concreto, prático, ligado a fatos e procedimentos, com métodos estabelecidos. E 

com percentual de  15,79% na dimensão Intuitivo  no somatório de 1I e 3I a qual 

consiste em revelar como é feita a percepção da informação recebida, no gostar de 

ser conceitual, inovador, direcionados a teorias,  significados e novas possibilidades.       

Na observação por gênero, os alunos do sexo masculino possuem 58,33%% de 

preferência na dimensão Sensorial, sendo 25% de alunos do sexo masculino com 

preferência na escala leve, 16,66% de alunos na escala moderada.  Já no gênero 

feminino, observa-se 85,71% de preferência na dimensão Sensorial, sendo de 

33,33% de alunas com preferência na escala moderada, 8,33% na escala leve e 

8,33% na escala forte. 
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Figura 3.11 Estilos de aprendizagem dos alunos do 2º período noturno – 

Dimensão Sensorial/Intuitivo 

 

Na dimensão Visual/Verbal, a maioria dos alunos pesquisados encontram-se com 

destaque na preferência moderada, com percentual de 47,36% no somatório  de 7Vi, 

5Vi, 5Ve e 7Ve. Sendo 31,56% com preferência moderada na dimensão Visual no 

somatório de 7Vi e 5Vi a qual consiste em identificar o modo de retenção da 

informação recebida, na preferência do auxílio de fotos, gravuras, mapas, gráficos, 

diagramas, fluxogramas e esboços. E com percentual de  15,80% na dimensão 

Verbal  no somatório de 5Ve e 7Ve, a qual consiste em identificar o modo de 

retenção da informação recebida, na preferência de explicações escritas ou faladas.  

Com 42,12% no somatório de 3Vi, 1Vi, 1Ve e 3Ve na preferência leve e 10,52% no 

9Vi na dimensão Visual com preferência forte. 

Se observar por gênero, os alunos do sexo masculino possuem 50% de 

preferência na dimensão Visual e 50%  de preferência na dimensão Verbal, sendo 

de 25% de alunos do sexo masculino com preferência na escala moderada, 16,66% 

na escala leve e 8,33% na escala forte. Já no gênero feminino, observa-se 

preferência na dimensão Visual de 85,71%, com 42,86% de alunas com preferência 

na escala moderada, 28,57% na escala leve, 14,28% na escala forte  e o restante 

dos alunos encontram-se com preferência na dimensão Verbal, com 25% do alunos 

do gênero masculino com preferência leve e com 25% do alunos do gênero 

masculino com preferência moderada. 
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Figura 3.12 Estilos de aprendizagem dos alunos do 2º período noturno – 

Dimensão Visual/Verbal 

 

Na dimensão Sequencial/Global, a maioria dos alunos pesquisados encontram-

se com preferência leve, a ideal, com percentual de 52,63% no somatório  de 3S, 

1S, 1G e 3G. Sendo 31,57% com preferência leve na dimensão Sequencial, no 

somatório de 3S e 1S, a qual consiste em mostrar a forma de organização da 

informação recebida, sendo linear, organizado, gostando de aprender de forma 

sistemática, gradual, em geral assimilam o conhecimento das partes para o todo. E 

com percentual de  21,05% na dimensão Global no somatório de 1G e 3G, a qual 

consiste em mostrar a forma de organização da informação recebida, sendo 

holístico, sistêmico, gosta de aprender em grandes saltos, gosta de ter a noção do 

todo para depois entender as partes. O restante dos alunos encontra-se com 21,05% 

no somatório de 7S e 5S situado na dimensão Sequencial, com preferência 

moderada, 5,26% no 9S situado na dimensão Sequencial, com preferência forte. Já 

na pesquisa com  dimensão Global de preferência moderada, obteve no 5G e 7G, o 

percentual de  15,80% e o percentual de 5,26% na dimensão Global, preferência 

forte.  

Se observar por gênero, os alunos do sexo masculino possuem 58,33% de 

preferência na dimensão Sequencial, sendo de 33,33% de alunos do sexo masculino 

com preferência na escala leve, 16,66% na escala moderada e 8,33% na escala 

forte. Já no gênero feminino, observa-se 57,14% de alunas com preferência na 

dimensão Sequencial, sendo de 28,57% de alunas com preferência na escala 
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moderada, 28,57% na escala leve e o restante dos alunos encontram-se com 

preferência na dimensão Global, com 25% do alunos do sexo masculino na escala 

leve, 8,33% com preferência na escala moderada e 8,33% com preferência na 

escala forte. Já  no gênero feminino, dimensão Global, 28,57% na escala moderada 

e 8,33% na escala leve. 

 

Figura 3.13 Estilos de aprendizagem dos alunos do 2º período matutino – 

Dimensão Sequencial/Global 

 

3.3.6 Resultados dos Estilos de Aprendizagem do 8º Período: Matutino  

 

   Com a coleta de dados da turma de Ciências Contábeis do 8º período matutino, 

pode observar que existe tendência para preferências leves nas dimensões 

Ativo/Reflexivo, Visual/Verbal e Sequencial/Global. Já na dimensão 

Sensorial/Intuitivo, houve algumas preferências moderadas e nenhuma preferência 

forte, como mostra a Tabela 3.4 no Apêndice A. 

Na dimensão Ativo/Reflexivo, a maioria dos alunos pesquisados encontram-se 

com preferência leve, a ideal, com percentual de 70% no somatório  de 3A, 1A, 1R e 

3R. Sendo 50% com preferência leve na dimensão Reflexivo no somatório de 3R e 

1R a qual consiste em revelar o modo de processamento da informação recebida, no 

gostar de pensar, observar, de refletir e comparar notas e teorias, esses preferem 

trabalhar individualmente e com percentual de  20% na dimensão Ativo no somatório 

de 1A e 3A a qual consiste em revelar o modo de processamento da informação 
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recebida, no gostar de trabalhar com os outros, de aprender fazendo, de 

experimentar e de obter novas experiências  e o restante dos alunos encontram-se 

com 30% no  7A situado na dimensão Ativo e com preferência moderada . 

 Na observação por gênero, os alunos do sexo masculino possuem 66,66% 

de preferência na dimensão Ativo, sendo de 50% os alunos do sexo masculino com 

preferência na escala moderada, 16,66% na escala leve. Já no gênero feminino, 

observa-se 75% de preferência na dimensão Reflexivo, sendo de 75% de alunas 

com preferência na escala leve. 

 

 
Figura 3.14 Estilos de aprendizagem dos alunos do 8º período matutino – 

Dimensão Ativo/Reflexivo 

 

Na dimensão Sensorial/Intuitivo, os alunos pesquisados encontram-se com 

preferência moderada, com percentuais de 80% no somatório  de 7S, 5S, 5I e 7I. 

Sendo o percentual de 20% na dimensão Sensorial, preferência leve, no somatório 

de 3S e 1S e o percentual de 70% na preferência moderada no somatório de 7S e 

5S, na dimensão Sensorial.  A dimensão Intuitivo consiste em revelar como é feita a 

percepção da informação recebida, no ser concreto, prático, ligado a fatos e 

procedimentos, com métodos estabelecidos. E com percentual de  10% na dimensão 

Intuitivo  no somatório de 5I e 7I, a qual consiste em revelar como é feita a 

percepção da informação recebida, no gostar de ser conceitual, inovador, 

direcionados a teorias,  significados e novas possibilidades.       
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Na observação por gênero, os alunos do sexo masculino possuem 83,33% de 

preferência na dimensão Sensorial, sendo 50% de alunos do sexo masculino com 

preferência na escala moderada, 33,33% de alunos na escala leve.  Já no gênero 

feminino, observa-se 100% de preferência na dimensão Sensorial, sendo em seu 

total de alunas com preferência na escala moderada. 

 

 

Figura 3.15 Estilos de aprendizagem dos alunos do 8º período matutino – 

Dimensão Sensorial/Intuitivo 

 

Na dimensão Visual/Verbal, a maioria dos alunos pesquisados encontram-se com 

destaque na dimensão Visual, preferência leve, com percentual de 50% no 

somatório  de 3V i e 1Vi. Sendo 30% com preferência moderada na dimensão Visual 

no somatório de 7Vi e 5Vi a qual consiste em identificar o modo de retenção da 

informação recebida, na preferência do auxílio de fotos, gravuras, mapas, gráficos, 

diagramas, fluxogramas e esboços. E com percentual de  20% na dimensão Verbal, 

preferência moderada,  no somatório de 5Ve e 7Ve, a qual consiste em identificar o 

modo de retenção da informação recebida, na preferência de explicações escritas ou 

faladas.   

Se observar por gênero, os alunos do sexo masculino possuem 100% de 

preferência na dimensão Visual, sendo de 50%  de preferência na escala leve e de 

50% na escala moderada. Já no gênero feminino, observa-se preferência na 

dimensão Visual de 50%, com seu total de alunas com preferência na escala leve, 

28,57% na escala leve, e com 50%  dos alunos do gênero feminino com preferência 
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na dimensão Verbal, com o total de  alunas do gênero feminino com preferência 

moderada. 

 

Figura 3.16 Estilos de aprendizagem dos alunos do 8º período matutino – 

Dimensão Visual/Verbal 

 

Na dimensão Sequencial/Global, a maioria dos alunos pesquisados encontram-

se com preferência leve, a ideal, com percentual de 60% no somatório  de 3S, 1S, 

1G e 3G. Sendo 60% com preferência leve na dimensão Sequencial, no 1S, a qual 

consiste em mostrar a forma de organização da informação recebida, sendo linear, 

organizado, gostando de aprender de forma sistemática, gradual, em geral 

assimilam o conhecimento das partes para o todo. E com percentual de  30% na 

dimensão Global, no somatório de 5G e 7G, a qual consiste em mostrar a forma de 

organização da informação recebida, sendo holístico, sistêmico, gosta de aprender 

em grandes saltos, gosta de ter a noção do todo para depois entender as partes. O 

restante dos alunos encontra-se com 10% no 5S situado na dimensão Sequencial, 

com preferência moderada.  

Se observar por gênero, os alunos do sexo masculino possuem 66,66% de 

preferência na dimensão Sequencial, sendo de 50% de alunos do sexo masculino 

com preferência na escala leve, 16,66% na escala moderada. Já no gênero 

feminino, observa-se 75% de alunas com preferência na dimensão Sequencial, 

sendo o total de alunas com preferência na escala leve e o restante dos alunos 

encontram-se com preferência na dimensão Global, com 33,33% do alunos do sexo 

11Vi 9Vi 7Vi 5Vi 3Vi 1Vi 1Ve 3Ve 5Ve 7Ve 9Ve 11V

0% 0%

30%

0%

30%

20%

0% 0%

20%

0% 0% 0%

VISUAL/VERBAL

Estilo Visual/Verbal



61 
 

masculino na escala moderada, Já  no gênero feminino, dimensão Global, 16,66% 

na escala moderada.  

 

 

Figura 3.17 Estilos de aprendizagem dos alunos do 8º período matutino – 

Dimensão Sequencial/Global 

 

3.3.7 Resultados dos Estilos de Aprendizagem do 8º Período: Noturno 

 

   Com a coleta de dados da turma de Ciências Contábeis do oitavo período 

noturno, pode observar que existe tendência para preferências leves nas dimensões 

Ativo/Reflexivo, Visual/Verbal e Sequencial/Global. Já na dimensão 

Sensorial/Intuitivo, houve algumas preferências moderadas e preferências fortes, 

como mostra a Tabela 3.5 no Apêndice A. 

Na dimensão Ativo/Reflexivo, a maioria dos alunos pesquisados encontram-se 

com preferência leve, a ideal,  com percentual de 84,22% no somatório  de 3A, 1A, 

1R e 3R. Sendo 52,62% com preferência leve na dimensão Ativo no somatório de 3A 

e 1Aª, a qual consiste em revelar o modo de processamento da informação recebida, 

no gostar de trabalhar com os outros, de aprender fazendo, de experimentar e de 

obter novas experiências  e com percentual de  31,60% na dimensão Reflexivo no 

somatório de 1R e 3R, a qual consiste em revelar o modo de processamento da 

informação recebida, no gostar de pensar, observar, de refletir e comparar notas e 

11S 9S 7S 5S 3S 1S 1G 3G 5G 7G 9G 11G

0% 0% 0%

10%

0%

60%

0% 0%

20%

10%

0% 0%

SEQUENCIAL/GLOBAL

Estilo Sequencial/Global



62 
 

teorias, esses preferem trabalhar individualmente  e o restante dos alunos 

encontram-se com 5,26% no  5A situado na dimensão Ativo e com preferência 

moderada, com percentual de 10,52% no somatório de 5R e 7R, com preferência 

moderada na dimensão Reflexivo . 

Na observação por gênero, os alunos do sexo masculino possuem 50% de 

preferência na dimensão Ativo, sendo o total dos alunos do sexo masculino com 

preferência na escala leve. Já no gênero feminino, observa-se 66,66% de 

preferência na dimensão Ativo, sendo de 53,33% de alunas com preferência na 

escala leve, 13,33% na escala moderada e na dimensão Reflexivo, obteve-se 

26,66% de alunas com preferência na escala leve e 6,66% de alunas com 

preferência na escala moderada. 

 

Figura 3.18 Estilos de aprendizagem dos alunos do 8º período noturno – 

Dimensão Ativo/Reflexivo 

 

Na dimensão Sensorial/Intuitivo, os alunos pesquisados encontram-se com 

preferências distintas na dimensão Sensorial, que consiste em revelar como é feita a 

percepção da informação recebida, no ser concreto, prático, ligado a fatos e 

procedimentos, com métodos estabelecidos. com percentuais de 80% no somatório  

de 9S, 7S, 5S, 3S e 1S. Sendo o percentual de 21,06% na dimensão Sensorial, 

preferência leve, no somatório de 3S e 1S, com o percentual de 47,35% na 

preferência moderada no somatório de 7S e 5S e por fim 15,80% de preferência 

forte no S9, na dimensão Sensorial.  A dimensão Intuitivo, a qual consiste em revelar 

como é feita a percepção da informação recebida, no gostar de ser conceitual, 
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inovador, direcionados a teorias,  significados e novas possibilidades, possui 

percentual de  10,53% no somatório de 1I e 3I e por fim, possui o percentual de 

5,26% no 11I, com preferência forte.  

Na observação por gênero, os alunos do sexo masculino possuem 50% de 

preferência na dimensão Sensorial, sendo 25% de alunos do sexo masculino com 

preferência na escala moderada, 25% de alunos na escala forte e possui 50% de 

preferência na dimensão Intuitivo, com o total dos alunos na escala leve.  Já no 

gênero feminino, observa-se 93,33% de preferência na dimensão Sensorial, sendo 

de 53,33% de alunas com preferência na escala moderada, 26,66% na escala leve, 

13,33% de preferência na escala forte e possui 6,66% de preferência na dimensão 

Intuitivo, com sua totalidade na escala forte. 

 

Figura 3.19 Estilos de aprendizagem dos alunos do 8º período noturno – 

Dimensão Sensorial/Intuitivo 

 

Na dimensão Visual/Verbal, a maioria dos alunos pesquisados encontram-se com 

destaque na dimensão Visual, preferência leve, com percentual de 36,83% no 

somatório  de 3V i e 1Vi. Sendo 26,33% com preferência moderada na dimensão 

Visual no somatório de 7Vi e 5Vi e 10,53% com preferência forte,  a qual consiste 

em identificar o modo de retenção da informação recebida, gosta do auxílio de fotos, 

gravuras, mapas, gráficos, diagramas, fluxogramas e esboços. E com percentual de  

10,52% na dimensão Verbal, com preferência leve, 10,52% de preferência 
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moderada,  no somatório de 5Ve e 7Ve e por fim 5,26% de preferência forte, no 

11Ve, a qual consiste em identificar o modo de retenção da informação recebida, na 

preferência de explicações escritas ou faladas.   

Se observar por gênero, os alunos do sexo masculino possuem 100% de 

preferência na dimensão Visual, sendo de 50% de alunos do sexo masculino com 

preferência na escala leve, 25% na escala moderada e 25% na escala forte. Já no 

gênero feminino, observa-se preferência na dimensão Visual de 66,66%, com 

33,33% de alunas com preferência na escala leve, 26,66% na escala moderada, 

6,66% na escala forte  e o restante das alunas encontram-se com preferência na 

dimensão Verbal, com 13,33% do alunos do gênero feminino com preferência leve e 

com 13,33% das alunas com preferência moderada. 

 

 

Figura 3.20 Estilos de aprendizagem dos alunos do 8º período noturno – 

Dimensão Visual/Verbal 

 

Na dimensão Sequencial/Global, a maioria dos alunos pesquisados encontram-

se com preferência leve, a ideal, com percentual de 68,40% no somatório  de 3S, 

1S, 1G e 3G. Sendo 52,62% com preferência leve na dimensão Sequencial, no 

somatório de 1S e 3S e por fim, com percentual de 15,80% no 5S, com preferência 

moderada, a qual consiste em mostrar a forma de organização da informação 

recebida, sendo linear, organizado, gostando de aprender de forma sistemática, 
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gradual, em geral assimilam o conhecimento das partes para o todo. E com 

percentual de  15,78% na dimensão Global, no somatório de 1G e 3G, a qual 

consiste em mostrar a forma de organização da informação recebida, sendo 

holístico, sistêmico, gosta de aprender em grandes saltos, gosta de ter a noção do 

todo para depois entender as partes. O restante dos alunos encontra-se com 15,80% 

no 5G, situado na dimensão Global, com preferência moderada.  

Se observar por gênero, os alunos do sexo masculino possuem 50% de 

preferência na dimensão Sequencial, sendo de 25% de alunos do sexo masculino 

com preferência na escala leve, 25% na escala moderada e possui também 50% de 

preferência na dimensão Global, sendo de 25% de alunos do sexo masculino com 

preferência na escala leve, 25% na escala moderada Já no gênero feminino, 

observa-se 66,66% de alunas com preferência na dimensão Sequencial, sendo de 

53,33% de alunas com preferência na escala leve, 13,33% na escala moderada e o 

restante das alunas encontram-se com preferência na dimensão Global, com 20% 

do alunos do sexo masculino na escala leve, 13,33% com preferência na escala 

moderada. 

 

 

Figura 3.21 Estilos de aprendizagem dos alunos do 8º período noturno – 

Dimensão Sequencial/Global 
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3.3.8 Resultados dos Estilos de Aprendizagem: Uma análise global 

 

Pode ser observado no gráfico comparativo que as dimensões Ativo, 

Sensorial, Visual e Sequencial está prevalecendo em ambas as turmas, com 

diferencial apenas nas preferências leve e moderada, sendo que a turma do 2º 

período matutino obteve a preferência leve em todas as dimensões, por outro lado, o 

2º período noturno obteve preferência moderada acentuada na dimensão Visual com 

percentual de 31,56%. Observando que a preferência leve significa equilíbrio em 

ambas as dimensões dos pares (Figura3.22). 

 

 

Figura 3.22: Comparação entre os  estilos de aprendizagem dos 2º períodos 

 

A Figura 3..23 Ilustra no gráfico comparativo que as dimensões Visual e 

Sequencial estão prevalecendo em ambas as turmas do 8º período,  com preferência 

leve, sendo que a turma do 8º período matutino obteve a preferência leve nas 

dimensões Reflexivo, Visual e Sequencial, com preferência moderada prevalecendo 

com 70% na dimensão Sensorial, por outro lado, o 8º período noturno obteve 

preferência leve nas dimensões Ativo, Visual e Sequencial e preferência acentuada 

na dimensão Sensorial com percentual de 84,21% no somatório das escalas, sendo 

47,35% na preferência moderada. Observando que a preferência leve significa  

equilíbrio em ambas as dimensões dos pares. 
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Figura 3.23: Comparação entre os  estilos de aprendizagem dos 8º períodos 

 

Reunindo as dimensões apresentadas, é possível afirmar que os estilos de 

aprendizagem predominantes nos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis do 2º 

período matutino são: Ativo com 71,87%, Sensorial com 68,75%, Visual com 59,37% 

e Global/Sequencial com equilíbrio de 50% para ambas. Os estilos de aprendizagem 

predominantes nos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis do 2º período 

noturno são: Ativo com 63,13%, Sensorial com 75%, Visual com 63,16% e 

Sequencial com 57,89%. Os estilos de aprendizagem predominantes nos 

acadêmicos do curso de Ciências Contábeis do 8º período matutino são: 

Ativo/Reflexivo com 50% em ambas as dimensões, Sensorial com 90%, Visual com 

80% e Sequencial com 70%. Os estilos de aprendizagem predominantes nos 

acadêmicos do curso de Ciências Contábeis do 8º período noturno são: Ativo com 

57,88%, Sensorial com 84,21%, Visual com 73,69% e Sequencial com 68,42%. 

Observa-se que nos acadêmicos do 2º período matutino, a dimensão predominante 

é a dimensão Ativo com 71,8%, e que no 2º período noturno, a dimensão que se 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%
60.00%

70.00%

80.00%
90.00%

Ativo Reflexi
vo

Sensori
al

Intuitiv
o

Visual Verbal Sequen
cial

Global

Matutino 50.00% 50.00% 90.00% 10.00% 80.00% 20.00% 70% 30%

Noturno 57.88% 42.12% 84.21% 15.79% 73.69% 26.31% 68.42% 31.58%

A
xi

s 
Ti

tl
e

COMPARATIVO 8º PERÍODOS - MATUTINO E 
NOTURNO



68 
 

destaca com maior percentual é a dimensão Sensorial com 75%. Já os 8º períodos 

são em sua maioria pertencentes a dimensão Sensorial, com 90% e 84,2%.  

 

3.4 Contribuição para definição de Estratégias de Ensino e 

Aprendizagem baseada nos Estilos de Aprendizagem 

 

Em posse dos resultados da pesquisa, percebe que existe  um grupo de 

alunos com preferências moderadas e fortes em determinadas dimensões de estilos 

de aprendizagem. É necessário que os educadores levem em consideração os 

estilos de aprendizagem individuais dos alunos, tendo assim informações para 

desenvolver aulas que atinjam todos os alunos  em classe, visto que a maioria dos 

alunos encontram-se com preferências leves e isso ajuda o educador na hora de 

aplicar a disciplina. 

Existem alguns critérios que podem auxiliar o educador na escolha das 

estratégias de ensino, como por exemplo, o tipo de aula, a importância do tema 

disciplinar, o objetivo e a ementa da disciplina, levando em consideração a 

experiência do educador, modelos de aulas de outros professores e leituras 

complementares para acrescentar nas aulas, ter um plano de aula elaborado com 

antecedência, intercalar as aulas entre teóricas e práticas, ter em mente a relevância 

da disciplina e seus temas, a condição da sala de aula e o que se pode produzir 

dentro dela, observar as necessidades das empresas locais e o mercado de 

trabalho. Petrucci e Batiston (2006) informam que as estratégias apresentadas não 

são absolutas, nem imutáveis, constituindo-se em ferramentas que podem ser 

adaptadas, modificadas, ou combinadas pelo professor, conforme julgar conveniente 

ou necessário. 

 

3.4.1 Uma contribuição para uma definição de Estratégias de Ensino e 

Aprendizagem para os acadêmicos do 2º período Matutino 

 

Com os resultados da pesquisa, verifica-se que existem alguns alunos de 

gênero masculino com preferência forte nas dimensões: Ativo, Sensorial, Visual e 

Sequencial, sendo 25% (04 de um total de 16 alunos). Embora existam também 

algumas alunas de gênero feminino com preferência forte nas dimensões: Sensorial 
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e Visual, sendo 18,75% (03 de um total de 16 alunas). Esses alunos possuem 

tendência a serem concretos, práticos, ligados a fatos e procedimentos, podendo ter 

dificuldade em aulas com muitas teorias, conceitos e inovação. Foi a turma em que 

encontrei a maior quantidade de questionários preenchidos durante a coleta de 

dados.  

 

3.4.2 Uma contribuição para uma definição de Estratégias de Ensino e 

Aprendizagem para os acadêmicos do 2º período Noturno 

 

O resultado da pesquisa informa que os alunos pesquisados possuem  

facilidade em aprender em dimensões diferenciadas defronte a estratégias múltiplas. 

Contendo preferência moderada acentuada na dimensão Visual com percentual de 

31,56% dos alunos, sendo assim, preferem o auxílio de fotos, gravuras, mapas, 

gráficos, diagramas, fluxogramas, esboços nas apresentações das aulas, ao invés 

de somente explicações escritas ou faladas. Em relação ao gênero, o sexo 

masculino possui 25% (3 no total de 12) de preferência na escala forte das 

dimensões: Visual, Sequencial e Global. O sexo feminino possui 14,28% (1 no total 

de 7) de preferência na escala forte das dimensões: Visual, Sensorial (apenas 1 

aluna com 2 escalas fortes). 

 

3.4.3 Uma contribuição para uma definição de Estratégias de Ensino e 

Aprendizagem para os acadêmicos do 8º período Matutino 

 

O resultado da pesquisa informa que os alunos pesquisados possuem 

preferência moderada prevalecendo com 70% na dimensão Sensorial, os quais 

possuem tendência a serem concretos, práticos, ligados a fatos e procedimentos, 

podendo ter dificuldade em aulas com muitas teorias, conceitos e inovação.  O 

percentual de alunos pesquisados em sala de aula desta turma foi o menor de todas 

as turmas pesquisadas. 
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3.4.4 Uma contribuição para uma definição de Estratégias de Ensino e 

Aprendizagem para os acadêmicos do 8º período Noturno 

 

Com os resultados da pesquisa, 8º período noturno obteve preferência leve 

nas dimensões Ativo, Visual e Sequencial e preferência acentuada na dimensão 

Sensorial com percentual de 84,21% no somatório das escalas, sendo 47,35% na 

preferência moderada. Verifica-se a existência de 1 aluno do gênero masculino, com 

preferência forte nas dimensões: Sensorial e Visual, sendo 25% (01 de um total de 4 

alunos). Esse aluno possui tendência a ser concreto, prático, ligado a fatos e 

procedimentos, podendo ter dificuldade em aulas com muitas teorias, conceitos e 

inovação. Já no gênero feminino, verifica-se a existência de 26,66% (4 em um total 

de 15 alunas) com preferência forte nas dimensões: Sensorial, Intuitivo, Visual e 

Verbal. 

 

3.5 Análise Comparada Global das Estratégias de Ensino e Aprendizagem 

– 2º Período  

 

Na Figura 3.22, o gráfico comparativo dos segundos períodos mostra que as 

dimensões Ativo, Sensorial, Visual e Sequencial estão prevalecendo em ambas as 

turmas, com diferencial apenas nas preferências leve e moderada, sendo que a 

turma do 2º período matutino prevaleceu com  a preferência leve em todas as 

dimensões, por outro lado, o 2º período noturno obteve preferência moderada 

acentuada na dimensão Visual com percentual de 31,56%.  

Conforme Felder e Soloman (1991), na dimensão Ativo o aluno trabalha ou 

estuda com um grupo, no qual os integrantes expliquem diferentes tópicos uns aos 

outros. O ideal é que antecipe o que lhe pode ser perguntado, planeje cenários e 

estabeleça planos de ação. Irá reter melhor a informação se identificar maneiras de 

utilizá-la de forma prática. Na dimensão Sensorial os acadêmicos compreendem e 

retêm melhor a informação se percebem como ela se relaciona com o mundo real. 

Na dimensão Visual, o aluno pode, ele mesmo fazer uma representação 

esquemática do material que está apresentado de forma descritiva. Na dimensão 

Sequencial, as etapas do tema devem ser apresentadas com detalhes. 
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Seguindo esse raciocínio, pode verificar que nas turmas de segundo período, 

existe uma tendência similar nas preferências das dimensões, a forma de 

aprendizagem entre os alunos é muito parecida. 

 

 

3.6 Análise das Estratégias de Ensino Aprendizagem conforme Comparativo 

dos oitavos períodos 

 

Conforme o gráfico comparativo dos oitavos períodos  em que as dimensões 

Visual e Sequencial estão prevalecendo em ambas as turmas,  com preferência leve. 

Uma vez que a turma do 8º período matutino obteve a preferência leve nas 

dimensões Reflexivo, Visual e Sequencial, com preferência moderada prevalecendo 

com 70% na dimensão Sensorial, por outro lado, o 8º período noturno obteve 

preferência leve nas dimensões Ativo, Visual e Sequencial e preferência acentuada 

na dimensão Sensorial com percentual de 84,21% no somatório das escalas, sendo 

47,35% na preferência moderada.  

Nas turmas de 8º períodos, existem variâncias entre as dimensões ativo e 

reflexivo e uma preferência acentuada na dimensão Sensorial. Como existe essa 

preferência da dimensão Sensorial, seria interessante  dar exemplos específicos de 

como o assunto é aplicado na realidade, perante as aulas teóricas e abstratas, para 

que o aluno não se sinta desconfortável durante a aula. 

 

3.7 Análise Global das Estratégias de Ensino a ser usadas conforme os Estilos 

de Aprendizagem e suas Dimensões  

 

É necessário que o educador estabeleça estratégias de ensino, que alcance 

todos os alunos, para uma formação de competências mais ampla.  

A seguir (FELDER e SILVERMAN, 1991 apud BELHOT, 2006) apresentam 

estratégias de ensino que podem ser utilizadas individualmente, em todas as 

dimensões pesquisadas: 

Para os alunos com preferência na dimensão Ativo, é importante estabelecer 

estratégias de ensino como formas de aprendizagem, como estudar com um grupo, 

no qual os integrantes expliquem diferentes tópicos uns aos outros. Procurar 

antecipar, preparando antes, o que lhe pode ser perguntado, levante diferentes 
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cenários e estabeleça planos de ação. Vai reter melhor a informação se identificar 

maneiras de utilizá-la de forma prática.  

Para o aluno, com preferência na dimensão Reflexivo, é necessário o uso de 

ferramentas estratégicas como estudar o assunto. Não se limite a ler e memorizar o 

material, faça paradas periódicas para revisar o que leu e para pensar em possíveis 

questões ou aplicações. Faça resumos do material ou anotações, com suas próprias 

palavras. Isso lhe permitirá reter o material de modo mais efetivo.  

Para os alunos com preferência na dimensão Sensorial, fica mais fácil 

compreender e retêr melhor a informação se perceber como ela se relaciona com o 

mundo real. Se o assunto é tratado de uma forma teórica e abstrata, pode se sentir 

desconfortável. Se o fato ocorrer, peça ao professor exemplos específicos, e 

descubra como os conceitos são aplicados na prática. E se mesmo assim não ficar 

satisfeito, procure mais exemplos em outras referências ou discuta o tema com 

outras pessoas 

Para os alunos com preferência na dimensão Intuitivo, as aulas expositivas 

são mais favoráveis. No entanto, quando está assistindo a uma aula que exige 

memorização e aplicação rotineira de fórmulas, você pode se sentir desconfortável, 

pode cometer erros nas provas por ser impaciente com detalhes e não gostar de 

repetição como, por exemplo, conferir um problema resolvido. Leia a questão inteira 

antes de iniciar a responder e procure conferir os resultados.  

Para os alunos com preferência na dimensão Visual, é importante 

sistematizar as informações, identificar os conceitos principais e suas conexões, 

preparar um esquema destacando graficamente esses elementos e suas ligações 

(blocos e linhas).  

A predominância dos alunos pesquisados na dimensão Visual/Verbal é Visual 

e normalmente nas salas de aula, a predominância dos educadores é verbal. Fato 

que deve ser analisado e alterado se necessário. 

Para os alunos com preferência na dimensão Verbal, é importante o preparo 

de resumos do material que está sendo estudado, usando suas próprias palavras. 

Isso favorece também seu entendimento sobre o assunto. Sempre que possível 

trabalhe em equipe, sua compreensão será melhor se você ouvir as explicações de 

seus colegas e procurar expor o material para eles.  

Para os alunos com preferência na dimensão Sequencial, caso as etapas não 

sejam apresentadas, peça detalhes. Quando estiver estudando coloque o material 
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em uma ordem lógica que faça sentido para você, prepare resumos. Procure 

também fortalecer seu raciocínio global, relacionando cada nova informação com 

conhecimentos que já tem.  

 

Para os alunos com preferência na dimensão Global, se  ler um material pela 

primeira vez, procure entender quais os objetivos pretendidos. Se tiver uma 

introdução ou resumo, leia antes. Sempre procure ter uma idéia completa do 

assunto, evite curtos períodos de leitura e ter que voltar várias vezes. Relacione o 

assunto com o que já conhece, com outros domínios, veja as conexões. No devido 

tempo você compreenderá o assunto novo, como por um "estalo".  

Conforme esclarecido nos estudos de Felder e Soloman (1991), estratégias 

de ensino devem ser apresentadas de forma que alcance alunos com preferências 

diversificadas. Diante disso, as ferramentas que podem ser eficazes nas aulas são: 

Ensino com Pesquisa para os Reflexivos, Dinâmica de Grupo para os Ativos, Aulas 

Expositivas para os Intuitivos, Estudo de Casos para os Sensoriais, Debates em 

Sala de Aula para os Verbais, Aulas Práticas e Em Laboratórios para os Visuais, 

Visitas Técnicas e Excursões para os Globais e Ensino por Projeto para os 

Sequenciais.  

A seguir, o quadro 3.1 apresenta as estratégias de ensino e seus 

embasamentos teóricos, conforme definição das dimensões dos estilos de 

aprendizagem de Felder e Soloman (1991): 

 

Dimensão Estratégia Definição da Estratégia Finalidade 

Ativo Dinâmica 
de Grupo 

Estudo em equipe, capacidade de 
discutir, debater e de ouvir e que esses 
fatores gerem um relatório dos 
resultados obtidos. 

estudar com 
um grupo 

Reflexivo Ensino 
com 
Pesquisa 

Serve para melhorar a qualidade dos 
cursos de graduação, com seleção e 
levantamento de informações, 
preparação de relatório e demonstração 
de resultados. 

estudar o 
assunto 

Intuitivos Aulas 
Expositivas  

É uma exposição do conteúdo, com a 
participação ativa dos estudantes, cujo 
conhecimento prévio deve ser 
considerado e pode ser tomado como 
ponto de partida. O professor leva os 
estudantes a questionarem, 
interpretarem e discutirem o objeto de 

superar a 
impaciência 
com detalhes 
e não 
apresentar 
repetição. 
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estudo, a partir do reconhecimento e do 
confronto com a realidade. 

Sensorial Estudo de 
Casos 

Pode ser utilizada após exposição de 
determinada teoria, exemplificando a 
prática referente ao tema. 

como a 
Informação 
se relaciona 
com o mundo 
real. 

Visual Aulas 
Práticas e 
Em 
Laboratório 

É a reunião de um pequeno número de 
pessoas com interesses comuns, a fim 
de estudar e trabalhar para o 
conhecimento ou aprofundamento de 
um tema, sob a orientação de um 
especialista. Possibilita o aprender a 
fazer melhor algo, mediante a aplicação 
de conceitos e conhecimentos 
previamente adquiridos. 

identificar os 
conceitos 
principais e 
suas 
conexões. 

Verbal Debates 
em Sala de 
Aula  

O aluno expressa as ideias, reflexões e 
experiências (relata seu ponto de vista) 
para os integrantes da sala de aula. 

preparar 
resumos do 
material que 
está sendo 
estudado 

Sequencial Ensino por 
Projeto 

O objetivo é organizar um sistema de 
acompanhamento de avaliação, de tal 
forma que a realização de várias etapas 
apresente o projeto concluído. 

as etapas 
devem ser 
apresentadas 
com 
detalhes. 

Global Visitas 
Técnicas e 
Excursões 

O aluno observa os dados coletados em 
visitas e excursões para discussão em 
sala de aula. 

entender 
quais os 
objetivos 
pretendidos. 

Quadro 3.1- Estratégias de Ensino, conforme Dimensões dos Estilos de 

Aprendizagem de Felder e Soloman (1991). 

Fonte: Anastasiou, Alves (2004), Marion,  Marion (2006), Petrucci, Batiston (2006). 

 

3.8 Comentários Parciais  

 

É importante destacar que a competência acadêmica dos alunos de Ciências 

Contábeis da UFF, não se limita ao estudo de estratégias de ensino, vai muito além, 

com a responsabilidade pessoal do acadêmico, com os princípios característicos e 

com a forma de modelagem individual, em estar preparado para sofrer mudanças no 

trabalho, nas leis, na cultura contábil, na sociedade. Portanto, o contador é um 

profissional que se destaca no mercado, cada vez mais, por sua desenvoltura e 

flexibilidade em se moldar sempre quando necessário. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Atualmente, percebe-se em determinadas instituições que existe preocupação 

com o ensinar e o aprender, pois são fatos que geram conhecimento. Não condiz 

dizer que o educador está na sala de aula para ensinar e que o acadêmico está para 

aprender, é muito pouco, mas é relevante entender quais estratégias são usadas 

pelo professor e quais parâmetros o aluno consegue aprender e como aprende. 

Na realidade atual social é possível dizer que o aluno sairá da faculdade, 

devidamente capacitado?  Com todas as competências necessárias para a 

profissão, visto que as mudanças no mercado de trabalho ocorrem 

inesperadamente?  

É possível sim, tanto a instituição de ensino, quanto os professores e os 

alunos devem estar atentos para não ficarem desatualizados em seus 

conhecimentos e prejudicar a carreira do acadêmico em aprendizagem. Por isso é 

importante que considerem as cognições relativas às competências e mudanças 

inesperadas como um processo contínuo. 

A identificação dos estilos de aprendizagem dos acadêmicos que participaram 

da pesquisa permitiu obter características dominantes, individualidades de 

aprendizagem que podem auxiliar no estudo de estratégias para melhorar a 

qualidade de ensino e aumentar a capacitação profissional do indivíduo. 

A teoria sobre a formação das competências do contador possibilitou maior 

amplitude no que diz respeito a ótica organizacional e o estudo das áreas de 

atuação do profissional contábil propiciou a abertura do leque com funções onde 

pode atuar. 

Com base na pesquisa desenvolvida é possível verificar que os objetivos 

foram alcançados, a questão que deu origem ao problema foi respondida dentro das 

limitações propostas. 

A metodologia utilizada foi direcionada ao estudo de caso, com coleta de 

dados e utilização de questionário de Felder e Soloman, todos aplicados 

adequadamente ao objetivo da pesquisa. 

Com os resultados obtidos na pesquisa, ficou clara a existência predominante 

de algumas preferências nas dimensões dos Estilos de Aprendizagem dos 
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acadêmicos pesquisados que estudam na UFF, no curso de Bacharelado de 

Ciências Contábeis, são elas: Ativo, Sensorial, Visual e Sequencial. Na dimensão 

Ativo o aluno trabalha ou estuda com um grupo, no qual os integrantes expliquem 

diferentes tópicos uns aos outros. Na dimensão Sensorial os acadêmicos 

compreendem e retêm melhor a informação se percebem como ela se relaciona com 

o mundo real. Na dimensão Visual, o aluno pode, ele mesmo fazer uma 

representação esquemática do material que está apresentado de forma descritiva. 

Na dimensão Sequencial, as etapas do tema devem ser apresentadas com detalhes. 

A recomendação é de atualizar em tempos a pesquisa de estilos de 

aprendizagem, com ampliação na coleta de dados para diferentes turmas e 

períodos, com análise dos estilos de aprendizagem dos educadores do curso de 

Ciências Contábeis e um comparativo entre os estilos de aprendizagem dos 

acadêmicos e dos professores, ampliando assim o leque de possibilidades e 

sugestões de estratégias de aprendizado. Outra forma de equiparação seria com 

outras instituições, no curso de Ciências Contábeis. 

Outra recomendação é de atentar para aulas voltadas para alunos com 

preferência visual, com apresentação de vídeos, figuras e meios de aumentar o 

aprendizado desses acadêmicos, melhorando assim, suas competências. 

O conceito de estilos de aprendizagem está relacionado com a maneira de 

aprender e estudar individualmente, de forma a respeitar o perfil de cada aluno. 

A procura pela excelência profissional é cada vez maior pelo mercado, que 

está cada dia mais exigente. Os acadêmicos de Ciências Contábeis não devem 

estar presos a conhecimentos ultrapassados, pelo contrário, devem aprender, 

conhecer e mudar sempre que for necessário. Ter flexibilidade e se moldar, em 

tempos para adequação às exigências do mercado, mas nunca esquecer de seus 

princípios e ética. Ter consciência de que o aprendizado e a melhoria estão 

presentes para aumentar o potencial de competência. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A: Resultados nas Tabelas – Capítulo 3 
 

 
Tabela 3.2  Resultado da turma do 2º período matutino 

Resultado da Turma 2º período matutino 

Dimensão Ativo/Reflexivo Sensorial/Intuitivo Visual/Verbal Sequencial/Global 

Preferência PE PM PF PE PM PF PE PM PF PE PM PF 

Aluno 

01 M 1a     9a  5a  1b   

02 M   11a   11a 1a     9a 

03 M 3b    5a   5b   7a  

04 M 3ª    7a  1a   1a   

05 F  5a  3a    7a   5a  

06 F  5ª  3a    5a  1a   

07 M 1a   3a   1a    7b  

08 F 1b    7a   5a  1b   

09 M 1a    7a  3a   1b   

10 M 3ª   1a   1b    5b  

11 F 1b   1b    5a  1b   

12 M 3b   1b   1b   1b   

13 F 1a     11a  7a  1b   

14 F 1ª    5a  1a   3b   

15 F  5a   7a  1b    5b  

16 M 1a    5b  1a    7b  

17 M 1ª   3a   3a   3b   

18 F  5a  3a   1b   3a   

19 M  1b    5b   7a  3a   

20 M  7a   5a  3a    5a  

21 F  7ª  3a     9a  5a  

22 F 3a   1b    5b  1a   

23 F 1a   1a    7a   7a  

24 F 1b   3a   3a   3a   

25 F 3a    7a  1a   1a   

26 M 3b    5a    11a 1b   

27 M  1a   1b    5a  3a   

28 F 3a   3b   1b   3b   

29 F 1b    5a  3a   3a   

30 M 1b   3b   3a   1b   

31 F 3a     9a 3a   3b   

32 F 1a    5a   5a   7a  

Resul-

tado 

10.1a 4.5a 1.11a 2.1a 6.5a 2.9a 6.1a 6.5a 1.9a 4.1a 3.5a 1.9a 

6.3a 2.7a  7.3a 5.7a 2.11a 7.3a 4.7a 1.11a 5.3a 3.7a  

6.1b   4.1b 2.5b  5.1b 2.5b  8.1b 2.5b  

3.3b   2.3b      4.3b 2.7b  

PE= Preferência leve    PM= Preferência Moderada    PF= Preferência Forte 
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Tabela 3.3  Resultado da turma do 2º período noturno 

Resultado da Turma 2º período noturno 

Dimensão Ativo/Reflexivo Sensorial/Intuitivo Visual/Verbal Sequencial/Global 

Preferência PE PM PF PE PM PF PE PM PF PE PM PF 

Aluno  

01 M  7b   5b  3a   1a   

02 F  5b   7a  1b   1a   

03 M 1a   1a    7a  3a   

04 M 3b   1a   3b   1b   

05 M 1b   3a   1b   1a   

06 M 3a   3b    5b  1a   

07 M 3a   3b    5a  1b   

08 F 1a   1a    5a   5a  

09 F 1a    7a   7a  3a   

10 M  3a    5a    9a  5b  

11 F  5a   5b  3a    5b  

12 F  5b    9a   9a  5b  

13 M 1a    5a  3b   1b   

14 F 1a    5a  1a    5a  

15 M 3a   3a    5a   5a  

16 F 3b    7a   5a  1b   

17 M 1a   3a   3a    5a  

18 M 3b   1b    5b    9a 

19 M 3a    5b   7b    9b 

Resultado 6.1a 2.5b  3.1a 3.5b 1.9a 1.1a 4.5a 2.9a 4.1a 4.5a 1.9a 

1.1b 1.5a  3.3a 3.5a  2.1b 2.5b  4.1b 3.5b 1.9b 

5.3a 1.7b  1.1b 3.7a  3.3a 2.7a  2.3a   

3.3b   2.3b   2.3b 1.7b     

PE= Preferência Leve    PM= Preferência Moderada    PF= Preferência Forte 
 

Tabela 3.4  Resultado da turma do 8º período matutino 

Resultado da Turma 8º período matutino 

Dimensão Ativo/Reflexivo Sensorial/Intuitivo Visual/Verbal Sequencial/Global 

Preferência PE PM PF PE PM PF PE PM PF PE PM PF 

Aluno  

01 F 1b    7a   5b   5b  

02 F 1a    7a  3a   1a   

03 M 1a    7a  1a   1a   

04 M  7a  1a   1a   1a   

05 M 1b    5a   7a   5b  

06 M  7a   7a  3a    5a  

07 F 1b    7a  3a   1a   

08 M  7a  3a    7a  1a   

09 M 3b    7b   7a   7b  

10 F 1b    7a   5b  1a   

Resultado 2.1a 3.7a  1.1a 6.7a  2.1a 3.7a  6.1a 1.5a  

4.1b   1.3a 1.5a  3.3a 2.5b   2.5b  

1.3b    1.7b      1.7b  

PE= Preferência Leve    PM= Preferência Moderada    PF= Preferência Forte 
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Tabela 3.5  Resultado da turma do 8º período noturno 

Resultado da Turma 8º período noturno 

Dimensão Ativo/Reflexivo Sensorial/Intuitivo Visual/Verbal Sequencial/Global 

Preferência PE PM PF PE PM PF PE PM PF PE PM PF 

Aluno  

01 F  5b  3a    7a  1a   

02 F 3a    5a  1a   1a   

03 M 3a    5a  3a   3b   

04 F 3a   3a   1a   3a   

05 F 1a    7a  1a    5b  

06 F 1a    5a   5a   5b  

07 F 3a     9a  5b  1b   

08 F 3a    7a  1a    5a  

09 F  7b   5a   7a  1a   

10 F 3b    7a   7a  3b   

11 F 1a     9a   9a 1a   

12 M 1b   3b   3a    5b  

13 M 1a     9a   9a 1a   

14 M 3b   3b    5a   5a  

15 F 1a    7a  1b   1b   

16 F 3b   1a     11b 1a   

17 F  5a   5a  3b    5a  

18 F 1b     11b 1a   3a   

19 F 1b   1a    7b  3a   

Resultado 5.1a 1.5a  2.1a 5.5a 3.9a 5.1a 2.5a 2.9a 6.1a 3.5a  

5.3a 1.5b  2.3a 4.7a 1.11b 2.3a 3.7a 1.11b 4.3a 3.5b  

3.1b 1.7b  2.3b   1.1b 1.5b  2.1b   

3.3b      1.3b 1.7b  1.3b   

PE= Preferência Leve    PM= Preferência Moderada    PF= Preferência Forte 
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ANEXOS 
 
ANEXO A – Questionário de Felder e Soloman utilizado para o levantamento dos 
estilos de aprendizagem. 
 
 

 

        UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA 

                                 CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
 
 
 
Nome: _____________________________________________________________ 

Data de nascimento: _____/_____/________ Sexo: ________________________  
Email: ____________________________________ 

 

Faça com “x” na letra “a” ou “b” para indicar sua resposta a cada uma das questões.  
Por favor, assinale apenas uma alternativa para cada questão. Se as duas 
alternativas “a” ou “b” se aplicam a você, escolha aquela que é mais freqüente. 
 

Inovação Organizacional 
Questionário Soloman & Felder - Índices de Estilos de Aprendizagem (ILS) 
 
1. Eu compreendo melhor alguma coisa depois de  
(a) experimentar.  
(b) refletir sobre ela.  
 
2. Eu me considero   
(a) realista.   
(b) inovador  
 
3. Quando eu penso sobre o que fiz ontem, é mais provável que aflorem   
(a) figuras.   
(b) palavras.  
 
4. Eu tendo a   
(a) compreender os detalhes de um assunto, mas a estrutura geral pode ficar imprecisa.  
(b) compreender a estrutura geral de um assunto, mas os detalhes podem ficar imprecisos.  
 
5. Quando estou aprendendo algum assunto novo, me ajuda   
(a) falar sobre ele.   
(b) refletir sobre ele.  
 
6. Se eu fosse um professor, eu preferiria ensinar uma disciplina   
(a) que trate com fatos e situações reais.  
(b) que trate com idéias e teorias.  
 
7. Eu prefiro obter novas informações através de   
(a) figuras, diagramas, gráficos ou mapas.   
(b) instruções escritas ou informações verbais.  
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8. Quando eu compreendo  
(a) todas as partes, consigo entender o todo. 
(b) o todo, consigo ver como as partes se encaixam. 
 
9. Em um grupo de estudo, trabalhando um material difícil, eu provavelmente   
(a) tomo a iniciativa e contribuo com idéias.   
(b) assumo uma posição discreta e escuto.  
 
10. Acho mais fácil   
(a) aprender fatos.   
(b) aprender conceitos.  
 
11. Em um livro com uma porção de figuras e desenhos, eu provavelmente   
(a) observo as figuras e desenhos cuidadosamente.   
(b) atento para o texto escrito.  
 
12. Quando resolvo problemas de matemática, eu   
(a) usualmente trabalho de maneira a resolver uma etapa de cada vez.   
(b) freqüentemente antevejo as soluções, mas tenho que me esforçar muito para conceber 
as etapas para chegar a elas.  
 
13. Nas disciplinas que cursei eu  
(a) em geral fiz amizade com muitos dos colegas.  
(b) raramente fiz amizade com muitos dos colegas.  
 
14. Em literatura de não-ficção, eu prefiro  
(a) algo que me ensine fatos novos ou me indique como fazer alguma coisa. 
(b) algo que me apresente novas idéias para pensar. 
 
15. Eu gosto de professores  
(a) que colocam uma porção de diagramas no quadro.   
(b) que gastam bastante tempo explicando.  
 
16. Quando estou analisando uma estória ou novela eu  
(a) penso nos incidentes e tento colocá-los juntos para identificar os temas.   
(b) tenho consciência dos temas quando termino a leitura e então tenho que voltar 
atrás para encontrar os incidentes que os confirmem.  
 
17. Quando inicio a resolução de uma "tarefa de casa", normalmente eu   
(a) começo a trabalhar imediatamente na solução.  
(b) primeiro tento compreender completamente o problema.  
 
18. Prefiro a idéia do   
(a) certo.   
(b) teórico.  
 
19. Relembro melhor   
(a) o que vejo.  
(b) o que ouço  
 
20. É mais importante para mim que o professor   
(a) apresente a matéria em etapas seqüenciais claras.   
(b) apresente um quadro geral e relacione a matéria com outros assuntos.  
 
21. Eu prefiro estudar   
(a) em grupo.  

(b) sozinho. 
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22. Eu costumo ser considerado(a)  
(a) cuidadoso(a) com os detalhes do meu trabalho.   
(b) criativo(a) na maneira de realizar meu trabalho.  
 
23. Quando busco orientação para chegar a um lugar desconhecido, eu prefiro   
(a) um mapa.   
(b) instruções por escrito  
 
24. Eu aprendo   
(a) num ritmo bastante regular. Se estudar pesado, eu "chego lá".   
(b) em saltos. Fico totalmente confuso(a) por algum tempo, e então, repentinamente 
eu tenho um "estalo".  
 
25. Eu prefiro primeiro   
(a) experimentar as coisas.   
(b) pensar sobre como é que eu vou fazer.  
 
26. Quando estou lendo por lazer, eu prefiro escritores que   
(a) explicitem claramente o que querem dizer.   
(b) dizem as coisas de maneira criativa, interessante  

 
27. Quando vejo um diagrama ou esquema em uma aula, relembro mais 
facilmente   
(a) a figura.   
(b) o que o professor disse a respeito dela  
 
28. Quando considero um conjunto de informações, provavelmente eu   
(a) presto mais atenção nos detalhes e não percebo o quadro geral.  
(b) procuro compreender o quadro geral antes de atentar para os detalhes.  
 
29. Relembro mais facilmente   
(a) algo que fiz.   
(b) algo sobre o que pensei bastante.  
 
30. Quando tenho uma tarefa para executar, eu prefiro   
(a) dominar uma maneira para a execução da tarefa.  
(b) encontrar novas maneiras para a execução da tarefa.  
 
31. Quando alguém está me mostrando dados, eu prefiro   
(a) diagramas ou gráficos.   
(b) texto sumarizando os resultados.  
 
32. Quando escrevo um texto, eu prefiro trabalhar (pensar a respeito ou escrever)   
(a) a parte inicial do texto e avançar ordenadamente.  
(b) diferentes partes do texto e ordená-las depois.  

 
33. Quando tenho que trabalhar em um projeto em grupo, eu prefiro que se faça 
primeiro   
(a) um debate (brainstorming) em grupo, onde todos contribuem com idéias.  
(b) um brainstorming individual, seguido de reunião do grupo para comparar as idéias  
 
34. Considero um elogio chamar alguém de   
(a) sensível.   
(b) imaginativo. 
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35. Das pessoas que conheço em uma festa, provavelmente eu me recordo melhor   
(a) da sua aparência.   
(b) do que eles disseram sobre si mesmas.  
 
36. Quando estou aprendendo um assunto novo, eu prefiro   
(a) concentrar-me no assunto, aprendendo o máximo possível.   
(b) tentar estabelecer conexões entre o assunto e outros a ele relacionados  
 
37. Mais provavelmente sou considerado(a)  
(a) expansivo(a).   
(b) reservado(a).  
 
38. Prefiro disciplinas que enfatizam   
(a) material concreto (fatos, dados).   
(b) material abstrato (conceitos teorias).  
 
39. Para entretenimento, eu prefiro   
(a) assistir televisão.   
(b) ler um livro.  

 
40. Alguns professores iniciam suas preleções com um resumo do que irão 
cobrir. Tais resumos são   
(a) de alguma utilidade para mim.  
(b) muito úteis para mim.  

 
41. A idéia de fazer o trabalho de casa em grupo, com a mesma nota para todos 
do grupo,   
(a) me agrada.  
(b) não me agrada.  
 
42. Quando estou fazendo cálculos longos   
(a) tendo a repetir todos os passos e conferir meu trabalho cuidadosamente.   
(b) acho cansativo conferir o meu trabalho e tenho que me esforçar para fazê-lo.  
 
43. Tendo a descrever os lugares onde estive   
(a) com facilidade e com bom detalhamento.  
(b) com dificuldade e sem detalhamento.  
 
44. Quando estou resolvendo problemas em grupo, mais provavelmente eu   
(a) penso nas etapas do processo de solução.   
(b) penso nas possíveis conseqüências, ou sobre as aplicações da solução para uma 
ampla faixa de áreas. 
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