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        SISTEMAS DE APRENDIZADO (REPRESENTACIONAL) 
 

A maneira como você percebe o mundo influencia a forma como você retém informação. Para você 
otimizar seu aprendizado e assimilar mais rápido e melhor as informações deve saber quais são suas 
características particulares mais proeminentes. 

 
A forma como assimilamos as informações ocorrem através dos nossos sentidos. O ser humano tem 

cinco sentidos básicos, a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Cada pessoa tem um sentido que 
será mais presente do que outros, e esse será seu sistema representacional. 

 
Para o caráter de aprendizagem, consideram-se três sistemas representacionais. O visual, o 

cinestésico, e o auditivo. 
 
O seu sistema representacional pode ser descoberto de maneira mais eficaz através de testes de 

perfis, com perguntas que vão mapear a forma como você enxerga o mundo e quais são suas preferências 
e dificuldades. 
 

1. VISUAL:  

 

 
O sistema representacional visual é aquele que faz uso da visão como forma dominante de obter e 

reter informações. O ponto forte é perceber detalhes que quase ninguém percebe. Ficam distraídos com 
estímulos visuais que entram em conflitos. Essas pessoas pensam em ritmo rápido e tendem a perder o 
foco mais facilmente. Tem dificuldade para debater oralmente. Os estudantes visuais preferem ler do que 
ouvir. 
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Quem tem o canal visual mais desenvolvido necessita ver para aprender. O professor normalmente 
utiliza recursos visuais em sua aula. O próprio ato de escrever na lousa é um recurso visual que dá 
subsídios ao aluno lembrar que determinado assunto foi escrito, por exemplo, do lado direito e reforçado 
por um círculo colorido. Apresentação de slides, tão comum em tempo de uso de recursos digitais, bem 
como a exibição de filmes são atributos que robustecem o aluno que tem o canal visual potencializado. 

 
O próprio gestual do professor pode facilitar a comunicação com o aluno visual. O indivíduo que tem 

este canal desenvolvido é sensível a todos os detalhes e de repente um ponto colocado em um 
determinado local pode representar muito no seu processo cognitivo. 

 
O aluno visual é capaz de lembrar até da cor da roupa do professor no dia que tratou um 

determinado assunto usando esta informação como fio condutor para acessar as informações recebidas. 
 
COMO ESTUDAR? Normalmente quem tem a comunicação visual potencializada é uma 

pessoa organizada, portanto é importante eleger uma estratégia de estudo elencando os pontos 
importantes que farão você se lembrar do resto do conteúdo. Uma sugestão é usar post it colorido 
com palavras-chave e colocar no alto da página ou em lugar que lhe seja significativo; pode 
ressaltar com cores diferentes os tópicos importantes; relacionar o conteúdo com as ações/gestos 
do professor; apontar se a explanação do tema foi feito no quadro de giz ou se foi usado outro 
recurso como apresentação de slides; poderá criar histórias em quadrinhos com o conteúdo; 
elaborar gráficos ou mapas conceituais. 
 

 

2. AUDITIVO:  
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O auditivo usa a audição para absorver as coisas. Gosta de ouvir as pessoas, mas se incomoda com 
ruídos e barulhos conflitantes. Quem é auditivo gosta de informações detalhadas e instruções passo a 
passo. Os auditivos também costumam se expressar com clareza, sem necessidade de gesticular ao falar. 
Os estudantes auditivos aprendem bem escutando e prestam atenção à ênfases e entonações e, por isso, 
tendem a gostar de frequentar aulas bastante explicativas. 

 
Quem tem o canal auditivo mais desenvolvido necessita ouvir para aprender. Este canal, de certa 

forma, é o mais privilegiado, pois durante a maior parte do tempo de uma aula o professor utiliza a fala 
para se comunicar. Enfatiza pontos positivos com entonações diversificadas da voz, dá exemplos curiosos, 
conta casos engraçados ou trágicos, piadas, referencia músicas, enfim usa os recursos que são muito bem 
aceitos pelo aluno que tem o canal auditivo potencializado interferindo positivamente no processo da 
aprendizagem. 

 
O aluno com este canal aflorado não precisa olhar para o professor para prestar atenção no que ele 

diz, porém, muitas vezes o professor por desconhecer este fato, chama a atenção do aluno imaginando 
que este está disperso. Ao “exigir” que olhe para si enquanto explica está desviando o foco do uso do seu 
canal auditivo aflorado impondo-lhe que passe a utilizar o canal visual que não é o seu mais desenvolvido 
desviando, dessa forma, a concentração do conteúdo para a pessoa do professor interrompendo o 
processo de aprendizagem. 

 
COMO ESTUDAR? Ler e estudar em voz alta; substituir a letra de uma música pelo conteúdo e 

cantá-la; usar diferentes tons de voz para ressaltar o que é importante ou o que apresenta 
dificuldade; usar recursos sonoros quando estiver estudando como, por exemplo, toda vez que se 
referir a um determinado tema usar o som de um determinado instrumento musical, ou tocar um 
apito; imitar a entonação utilizada pelo professor em sala de aula quando for estudar o conteúdo. 
 

3. CINESTÉSICO:  
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O cinestésico tem dificuldade de lidar com estímulos conflitantes visual e/ou auditivos e também com 
a impossibilidade de se mover. Pensam de maneira mais lenta e tendem a direcionar seu olhar para baixo 
ao pensarem. Os cinestésicos são mais intuitivos e distraídos. Percebem o mundo através do corpo e da 
experimentação, por isso, tendem a se mover e a gesticular mais. Quem é desse sistema representacional 
aprende melhor fazendo. Assim, o estudente cinestésico precisa achar uma forma de se relacionar com o 
que está aprendendo, através de post its, colagens, escrevendo revisões, explicando para si ou para 
outras pessoas o que está aprendendo, gesticulando, etc. 

 
Quem tem o canal cinestésico mais desenvolvido precisa sentir o seu corpo e por esta razão 

precisa fazer para aprender. Seu aprendizado está intimamente ligado à ação corporal. O indivíduo que 
tem este canal aflorado não consegue se expressar sem movimentar o corpo e muito menos entender 
qualquer explicação sem movimentação corporal, pois somente ver e ouvir não são suficientes para que 
ocorra o processo cognitivo. 

 
O professor em sala de aula deve estar sempre atento ao fato de que para se comunicar com o aluno 

que tem o canal cinestésico aflorado é preciso usar recursos concretos além de requisitar sua participação 
ativa. O professor precisa também se conscientizar de que para este aluno, principalmente nas séries 
iniciais, é muito difícil se manter sentado na carteira por longo período. Para este aluno manter a 
concentração é preciso sentir seu corpo e é por isso que se mantém em movimento ou fica mexendo em 
alguma coisa. 

 
COMO ESTUDAR? Estudar caminhando; mascar chiclete durante o estudo, estudar jogando 

bolinha na parede ou qualquer atividade que o faça se sentir confortável. Também é um bom 
recurso utilizar massinha de modelar para representar o conteúdo. Poderá transformar o conteúdo 
que está sendo estudado em uma cena teatral representando os tópicos principais com desenhos 
ou outro recurso como se personagens fossem. Quem tem este canal muito potencializado é 
recomendado que antes de iniciar o estudo faça uma atividade física aeróbica como corrida ou 
pular corda para que se aproprie completamente do seu corpo e então possa se concentrar e 
estudar. 
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