
         Três Estilos Diferentes de Aprendizagem  

 

 

Aprendiz Visual (maioria a’s)  

Você aprende olhando e vendo. O Aprendiz Visual toma nota de tudo detalhadamente, tem a 
tendência de se sentar na frente, é em geral bem arrumado e com aparência boa, muitas vezes 
fecha os olhos para visualizar ou se lembrar das coisas; se está entediado acha alguma coisa 
para assistir, gosta de ver aquilo que está aprendendo, se beneficia de ilustrações e 
apresentações que usam cor; a linguagem escrita ou oral rica em imagens chama a sua atenção, 
prefere que o estímulo esteja isolado de distrações auditivas ou cinestésicas e gosta de 
ambientes passivos. 

 

Aprendiz Auditivo (maioria b’s)  

Você aprende ouvindo e escutando. O Aprendiz Auditivo se senta onde pode ouvir bem mas 
não precisa prestar atenção naquilo que está acontecendo lá na frente; pode ser que ele não 
ligue para combinação de cores e roupas, mas saberá explicar porque as está usando e porque 
fica cantarolando ou falando sozinho ou com os outros quando se sente entediado. Ele adquire 
o conhecimento lendo em voz alta e memoriza as lições verbalizando-as para si (quando não o 
faz, ele tem dificuldade para ler mapas ou gráficos ou então para lidar com tarefas conceituais 
tipo matemática).  

 

Aprendiz Cinestésico (maioria c’s)  

Você aprende tocando e agindo (“mão na massa”). O Aprendiz Cinestésico precisa estar ativo e 
fazer pequenos intervalos; ele “fala com as mãos” e gesticula; ele lembra daquilo que foi feito, 
mas tem dificuldade para se lembrar do que foi dito ou visto; ele acha um motivo pra mexer nas 
coisas ou para se mexer quando está entediado e se baseia naquilo que vive ou desempenha 
diretamente; atividades tipo culinária, construção, engenharia, e artes o ajudam a perceber e 
aprender. Gosta de examinar as coisas de perto e de manipular materiais; gosta de se sentar 
perto da porta ou em algum lugar de onde possa levantar e circular com facilidade; sente-se 
desconfortável em salas de aula que não ofereçam oportunidades de experiências práticas; se 
comunica tocando as coisas e gosta de elogio físico, tipo tapinha no ombro. 
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