
A consciência sobre como o estudante aprende 

pode auxiliar no seu processo cognitivo de 

maneira mais efetiva. Justamente por isso, na 

busca de colaborar para o autoconhecimento dos 

estudantes e, ao mesmo tempo, oferecer aos 

professores informações relativas ao estilo de 

aprendizagem dos Estudantes da ESPM, o 

Núcleo de Inovação Pedagógica investiu na 

realização de uma pesquisa longitudinal cujos 

resultados ajudam na formulação de um 

diagnóstico acerca de como os estudantes 

aprendem. O levantamento é realizado desde 

2013, com estudantes de graduação e pós-

graduação (lato e stricto sensu) de todas as 

unidades da ESPM. 

Frente à diversidade de modelos de estilos de 

aprendizagem na literatura, fez-se opção pelo 

modelo elaborado por Alonso, Gallego, e Honey

(1997). Na década de 1980, Honey e Mumford

(1986) se mobilizaram para investigar por que, 

apesar de expostos ao mesmo texto e contexto, 

alguns indivíduos aprendem e outros não. Para 

isso, tomaram como ponto de partida os 

resultados dos estudos de Kolb (1976) e 

formularam um questionário intitulado Learning 

Styles Questionaire (LSQ). Em 1992, a professora 

Catalina Alonso fez adaptações no LSQ, para que 

ele se ajustasse ao ambiente educacional. Essa 

versão foi nomeada Cuestionario Honey y Alonso 

sobre Estilos de Aprendizaje (CHAEA).

O questionário on-line utilizado neste 

levantamento (Alonso, Gallego, e Honey, 1997) é 

composto por 80 questões assertivas, com 

alternativas de resposta do tipo Likert de dois 

pontos. Assim, o respondente é levado a 

ponderar se concorda mais ou menos com as 

afirmativas elencadas. Cada um dos quatro 

estilos de aprendizagem – ativo, reflexivo, teórico 

e pragmático – é explorado por 20 questões e, ao 

final do preenchimento, é gerado um gráfico com 

resultados da distribuição percentual de cada 

estilo de aprendizagem manifestados no 

estudante. Desde 2013, mais de quatro mil 

estudantes já preencheram o instrumento, nas 

unidades ESPM-SP, ESPM-RIO e ESPM-SUL.

Em todos os cruzamentos realizados, os estilos de 

aprendizagem pragmático e ativo foram aqueles que 

mais se destacaram entre os Estudantes da ESPM. 

O estilo reflexivo, por outro lado, é o que aparece 

em menor nível de preferência, em um patamar 

muito mais baixo que os demais. Isso também se 

evidencia a partir do cálculo do Índice de Alta 

Preferência dos Estilos de Aprendizagem (IAPEA) e 

do Indicador de Desigualdade de Alta Preferência 

(IDAP). A elevação do percentual do estilo reflexivo 

consiste, assim, em um importante desafio para 

todos os cursos da ESPM, uma vez que a reflexão é 

parte essencial da aprendizagem, sem a qual o ciclo 

de aprendizagem, para usar os termos de Kolb

(1984), não se completa. 
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