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1.Objetivos 
Estilos de aprendizagem estão ancorados em 
teorias da aprendizagem que partem do 
pressuposto que os indivíduos têm diferentes 
maneiras de “perceber” e de “processar” as 
informações, o que implica em diferentes 
processos de aprendizagem. Conhecendo o 
estilo de aprendizagem do aluno/aluna, o 
professor estará apto a criar programas e 
estratégias de ensino mais propícios, motivadores 
e significativos para o aprendiz. Dessa forma é 
possível substituir a aprendizagem mecânica pela 
aprendizagem significativa, que consiste em 
atribuir significação pessoal ao que se aprende. 
Pesquisas descrevem sete principais estilos de 
aprendizagem. Os objetivos da presente 
investigação foram: identificar os estilos de 
aprendizagem de alunos que estão cursando o 
curso de Bacharelado em Enfermagem na Escola 
de Enfermagem da Universidade de São Paulo; 
verificar se há estilos de aprendizagem 
predominantes e analisar as estratégias de 
ensino que melhor favorecem o processo de 
aprendizagem. 

2.Material e métodos 
A população do estudo foi constituída pelos 
alunos do curso de Graduação em 
Enfermagem da EEUSP. Participaram do 
estudo um total de 68 alunos matriculados no 
2º, 4º, 6º e 8º semestre do curso. O instrumento 
utilizado foi o Inventário de Inteligências 
Múltiplas para Adultos, desenvolvido por 
Thomas Armstrong (2002). Composto por 70 
afirmações, o respondente atribui pontuação de 
0 a 2 escalonando o quanto cada afirmativa se 
aplica a ele mesmo. O projeto foi aprovado por 
CEP e seguiu todas as recomendações 
relacionadas aos aspectos éticos de pesquisas 
que envolvem seres humanos. 

3.Resultados e discussão 
Os resultados evidenciaram divergência entre os 
estilos de aprendizagem esperados e os 
encontrados, sendo o estilo Musical o 
predominante com 24,71%, seguido pelo 

Matemático, Espacial, Motor, Interpessoal, 
Lingüístico e Intrapessoal. O estilo Musical pode 
ser estimulado através da reprodução de sons 
que podem ser encontrados na prática 
profissional, como os sons típicos da ausculta 
cardíaca. O estilo Matemático pode ser utilizado 
na interpretação e na narrativa de eventos, uma 
vez que a partir da lógica é possível construir 
argumentos. O percentual de alunos que têm 
estilos Inter e Intrapessoal não corresponderam 
às expectativas, demonstrando a necessidade de 
estimular a construção das chamadas 
inteligências pessoais, uma vez que o profissional 
enfermeiro deve ser capaz de ouvir, entender e 
responder adequadamente aos temperamentos, 
humores, emoções e sentimentos dos pacientes, 
familiares e equipe. 

4.Conclusão 
O estudo permitiu identificar os estilos de 
aprendizagem predominantes em alunos do 
curso de Bacharelado em Enfermagem. Permitiu 
afirmar que para um resultado mais eficiente 
durante o aprendizado, é recomendada uma 
abordagem condizente com os estilos de 
aprendizagem predominantes que os alunos/as 
tenham. A pesquisa realizada agregou 
contribuições importantes para a educação em 
enfermagem por propiciar reconhecer na prática o 
que as teorias de aprendizagem afirmam que “o 
ser humano possui diversas formas para 
assimilar o conhecimento”, possibilitando 
recomendar a estimular o desenvolvimento de 
outros estilos importantes na prática profissional. 
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