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RESUMO

Analisando um obstáculo comum na educação, é possível notar casos em que há dificuldades no que diz respeito à forma como ocorre a aprendizagem do estudante, muitas

vezes interpretada como: déficit de atenção, dislexia, ou até desinteresse, interferindo no desempenho escolar além de outros fatores pessoais. Assim, acredita-se que o erro

estaria na metodologia empregada. Visando minimizar este problema, o objetivo foi estudar cada perfil de aprendizagem e suas características. Devido a tal necessidade, foi

elaborado um questionário em relação a episódios cotidianos e, sucessivamente, condutas previsíveis de cada perfil, em que se distinguiam explicitamente aspectos individuais

que caracterizam o estudante. Com os resultados obteve-se a percepção do aprendiz. Realizou-se um feedback através do e-mail do usuário, onde o resultado do seu perfil foi

encaminhado e sugestões para o melhor desenvolvimento do know-how de cada aprendiz. Um sistema também foi desenvolvido usando a linguagem Java. Neste é capaz de

identificar nos estudantes quais seriam os perfis que prevalecem em cada um, a fim de poder comunicar aluno e professor sobre os meios mais adequados a serem utilizados,

para que ambos tenham o conhecimento de como explorar suas capacidades. Uma vez que, possuindo instruções sob o estilo do indivíduo quanto à forma de aprender, todos os

elementos envolvidos poderão trabalhar juntos, objetivando o melhor desempenho destes. Portanto, ciente do tipo de perfil que possui, o aprendiz elege a maneira mais exclusiva

de armazenar informações, o que aumentará sua taxa de aprendizagem e, consequentemente, seu desempenho escolar. É importante destacar que todas as pessoas possuem

os três tipos de percepção, entretanto apenas um prevalece, sendo assim, fica nítida a necessidade do conhecimento sobre os três meios.
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