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QUESTIONÁRIO SOBRE ESTILOS E MODOS DE APRENDIZADO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Versão adaptada de learningpaths.org 

Este questionário irá ajudá-lo a entender melhor seu modo de aprender uma língua estrangeira e suas preferências 
de aprendizado. 

As informações seguintes descrevem alguns hábitos de estudo e modos de aprendizado que são típicos de quem 
estuda uma língua estrangeira. Decida em qual medida cada afirmação se aplica ao seu caso: marque com um círculo 
o número correspondente à coluna escolhida. Por exemplo, se à pergunta 1 você quiser responder Raramente, 
marque o número 3 com um círculo. 

Tente ser o mais sincero possível: não escolha a resposta que você acha que seria a correta, mas sim aquela que 
efetivamente descreve melhor seus hábitos pessoais. Lembre-se de que não existem respostas certas ou 
erradas neste questionário. A única finalidade do questionário é ajudá-lo a entender melhor o seu modo pessoal de 
aprender. 

  Muito 
frequent
emente 

Frequent
emente 

Às vezes Raramente Quase 
nunca 

1. Quando leio um texto em uma língua estrangeira preciso 
entender todas as palavras. 

0 1 2 3 4 

2. Prefiro ver primeiro muitos exemplos para depois chegar à 
regra gramatical. 

4 3 2 1 0 

3. Para entender ou falar a língua estrangeira, tenho a 
tendência a passar pela minha língua materna. 

0 1 2 3 4 

4. Dou mais importância aos vocábulos do que à gramática. 4 3 2 1 0 

5. Fico irritado quando não entendo bem uma regra ou o 
significado preciso de uma palavra. 

0 1 2 3 4 

6. Quando leio, esforço-me para entender o significado das 
palavras desconhecidas observando as palavras próximas. 

4 3 2 1 0 

7. Prefiro que uma regra seja explicada claramente, antes de 
aplicá-la em exercícios escritos ou orais. 

0 1 2 3 4 

8. Quando leio ou escuto um texto em uma língua estrangeira, 
não me preocupo em entender imediatamente todas as 
palavras, mas para mim é suficiente captar as ideias principais. 

4 3 2 1 

  

0 

            

9. Quando falo em uma língua estrangeira, preciso de algum 
tempo para preparar aquilo que quero dizer. 

0 1 2 3 4 

10. Para exprimir aquilo que quero dizer, não me importo de 
correr o risco de usar estruturas e vocábulos novos ou mais 
difíceis. 

4 3 2 1 0 

11. Quando falo em uma língua estrangeira, tento corrigir-me 
assim que percebo ter cometido um erro.                  

0 1 2 3 4 

12. Começo a falar ou escrever antes de construir as frases 
mentalmente. 

4 3 2 1 0 
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13. Lembro mais quando estudo sozinho.        0 1 2 3 4 

14. Gosto de trabalhar com o professor e com toda a classe. 4 3 2 1 0 

15. Aprendo mais em casa, sozinho, do que na sala de aula. 0 1 2 3 4 

16. Na sala de aula, gosto de trabalhar em pares ou em grupo. 4 3 2 1 0 

            

17. Prefiro ler um texto a apenas escutá-lo. 4 3 2 1 0 

18. Entendo melhor as instruções se as vejo escritas. 4 3 2 1 0 

19. Preciso anotar imediatamente no caderno o que estou 
aprendendo.                 

4 3 2 1 0 

20. Para aprender novos vocábulos, preciso escrevê-los várias 
vezes. 

4 3 2 1 0 

21. Para mim é útil anotar o que se fala na sala de aula. 4 3 2 1 0 

           

22. Prefiro assistir a um vídeo a ler um texto. 4 3 2 1 0 

23. Quando leio um texto, para mim é útil sublinhar as várias 
partes com cores diferentes. 

4 3 2 1 0 

24. Acompanho melhor as instruções escritas se forem 
representadas com um esquema ou um desenho. 

4 3 2 1 0 

25. Quando estudo um texto, aprendo mais observando 
primeiro as fotografias ou ilustrações. 

4 3 2 1 0 

26. Para aprender novos vocábulos, preciso associá-los a 
imagens. 

4 3 2 1 0 

            

27. Para aprender novos vocábulos, preciso repeti-los várias 
vezes em voz alta ou mentalmente.      

4 3 2 1 0 

28. Gosto de fazer exercícios de pronúncia.        4 3 2 1 0 

29. Aprendo muito das conversas e discussões na sala de 
aula.                    

4 3 2 1 0 

30. Lembro mais aquilo que ouço na sala de aula do que aquilo 
que leio em um livro. 

4 3 2 1 0 

31. Aprendo muito escutando textos em língua estrangeira 
(diálogos gravados, anúncios, rádio, música, etc.).           

4 3 2 1 0 

            

32. Se não consigo fazer com que as pessoas me entendam, uso 
gestos. 

4 3 2 1 0 

33. Gosto de fazer atividades manuais ou criativas na escola.     4 3 2 1 0 

34. Gosto de fazer pesquisas, estudar em bibliotecas, 
laboratórios, etc. 

4 3 2 1 0 

35. Gosto de brincadeiras, de cenas para interpretação com 
mímica, de músicas e de outras atividades semelhantes.          

4 3 2 1 0 
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36. Gosto das atividades para as quais seja necessário procurar 
informações, fazer entrevistas, visitar locais, etc. 

4 3 2 1 0 

 

CÁLCULO DAS PONTUAÇÕES 

Some os números que você marcou com um círculo para cada seção do questionário (Perguntas 1-8, 9-12, 13-16, 
17-21, 22-26, 27-31, 32-36) e indique suas pontuações nas escalas graduadas correspondentes. Não existem 
pontuações melhores ou piores neste questionário. Cada pontuação representa seu modo pessoal de estudar e 
aprender. Cada pontuação refere-se a um estilo de aprendizado e cada estilo de aprendizado pode ter seus lados 
positivos e negativos. 

Perguntas 1-8 

<----Analítico                                                                                                     Global----> 

------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------- 

   0      2      4      6      8      10     12    14    16    18     20     22     24     26     28     30     32  

 

Perguntas 9-12 

<----Reflexivo                                                                                              Impulsivo----> 

------------------------------------------------------|----------------------------------------------------- 

     0               2               4               6              8               10             12             14            16 

 

Perguntas 13-16 

<----Individual                                                                                              De grupo----> 

------------------------------------------------------|----------------------------------------------------- 

     0               2               4               6              8               10             12             14            16 

 

Perguntas 17-21: Modalidade visual verbal                 ------------------------------|------------------------------- 

Perguntas 22-26: Modalidade visual não verbal         ------------------------------|------------------------------- 

Perguntas 27-31: Modalidade auditiva                         ------------------------------|------------------------------- 

Perguntas 32-36: Modalidade cinestésica                    ------------------------------|------------------------------- 

                                                                                                       0    2    4    6    8    10    12    14    16   18   20 
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ESCALAS: DESCRIÇÕES E SUGESTÕES  

Escala ANALÍTICO/GLOBAL (Perguntas 1-8) 

Quanto mais próxima do 0 for a sua pontuação, maior será a sua propensão a analisar detalhadamente a língua 
que você está aprendendo; você tem a tendência a dar muita importância à gramática, aos significados precisos 
das palavras, aos exercícios que servem para utilizar a língua de forma correta; é possível que você recorra 
frequentemente à tradução para ter a certeza de não perder o controle sobre as estruturas e vocábulos. 

Conselhos:  Tente se lembrar de que, embora seja possível analisar a língua estrangeira nas suas estruturas e no 
seu vocabulário, nem sempre é possível assimilar as regras rapidamente e utilizá-las para compreender e 
exprimir-se. Às vezes, é mais útil tentar fazer algumas hipóteses e imaginar o significado daquilo que escutamos 
e lemos, até mesmo aceitando não compreender tudo imediatamente ou não conseguir nos exprimir sempre de 
maneira 100% correta.  

Quanto mais próxima de 16 for a sua pontuação, mais o seu estilo de aprendizado será "equilibrado" entre o 
analítico e o global. Com efeito, muitas pessoas se encontram em uma posição intermediária e exploram ambos os 
estilos em função das necessidades. 

Conselhos:  De qualquer maneira, leia as descrições de ambos os estilos apresentadas acima e abaixo. Pode ser 
que você descubra estar mais próximo de um ou de outro estilo, e que isso possa ajudá-lo a melhorar alguns 
aspectos do seu modo de aprender uma língua. 

Quanto mais próxima de 32 for a sua pontuação, maior será a sua propensão a assimilar a língua estrangeira 
escutando ou lendo, sem a necessidade de refletir muito sobre a gramática ou sobre o significado preciso das 
palavras. Você tem a tendência a dar mais importância aos vocábulos, com os quais sente que consegue se 
exprimir, do que às estruturas gramaticais; às vezes você subestima as regras e corre o risco de não se exprimir 
corretamente. 

Conselhos:  Tente estar mais atento à retidão gramatical e à precisão do vocabulário e da pronúncia. Embora 
seja verdade que, em algumas situações, é possível entender e fazer-se entender exprimindo-se de maneira não 
exatamente correta, na maior parte dos casos, a correção favorece a compreensão. 

Escala REFLEXIVO/IMPULSIVO (Perguntas 9-12) 

Quanto mais próxima do 0 for a sua pontuação, maior será a sua necessidade de refletir antes de usar a língua 
estrangeira. Você evita correr riscos e, assim, não utiliza estruturas ou vocábulos com os quais não se sente muito 
seguro. Você gostaria de dispor de mais tempo para preparar aquilo que deseja dizer e tem a tendência a se 
corrigir imediatamente assim que percebe ter cometido um possível erro. 

Conselhos:  Não é possível esperar por conhecer bem toda a gramática e o vocabulário de uma língua antes de 
"se jogar" no uso dela! Esforce-se para falar e escrever na língua estrangeira com mais frequência, mesmo se 
você ainda não se sentir "pronto" como gostaria. Acostume-se a ser um pouco mais "arrojado" ao se exprimir, 
usando aquilo que você certamente já sabe.  

Quanto mais próxima de 8 for a sua pontuação, mais o seu estilo de aprendizado será "equilibrado" entre o 
reflexivo e o impulsivo. Com efeito, muitas pessoas se encontram em uma posição intermediária e exploram 
ambos os estilos em função das necessidades. 

Conselhos:  De qualquer maneira, leia as descrições de ambos os estilos apresentadas acima e abaixo. Pode ser 
que você descubra estar mais próximo de um ou de outro estilo, e que isso possa ajudá-lo a melhorar o seu 
modo de aprender.  
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Quanto mais próxima de 16 for a sua pontuação, maior será a sua tendência a exprimir tudo aquilo que deseja na 
língua estrangeira, sem se preocupar em "como" o faz. Na sua opinião, refletir sobre a forma prejudica a sua 
espontaneidade e você prefere enfrentar a situação, mesmo correndo o risco de cometer erros. 

Conselhos:  É aceitável correr riscos, mas pode ser perigoso correr riscos excessivamente imprudentes! Tente 
controlar melhor não apenas o "conteúdo", mas também a "forma" daquilo que você quer dizer e, algumas 
vezes, pare e reflita sobre como poderia se exprimir de maneira mais clara e correta.  

Escala INDIVIDUAL/DE GRUPO (Perguntas 13-16) 

Quanto mais próxima do 0 for a sua pontuação, maior será a sua tendência a trabalhar bem sozinho, preferindo 
um estudo individual em vez de atividades de grupo. Provavelmente você aprende melhor estudando sozinho em 
um livro do que trabalhando com outras pessoas. 

Conselhos:  O debate com o professor e com os colegas pode ser muito útil, não representa nenhum prejuízo ao 
seu estilo pessoal de estudar, mas dá-lhe adicionalmente a possibilidade de conhecer outras opiniões, outros 
modos de pensar e de fazer. 

Quanto mais próxima de 8 for a sua pontuação, mais o seu estilo de aprendizado será "equilibrado" entre o 
trabalho individual e o trabalho em grupo. Com efeito, muitas pessoas se encontram em uma posição 
intermediária e exploram ambos os estilos em função das necessidades. 

Conselhos:  De qualquer maneira, leia as descrições de ambos os estilos apresentadas acima e abaixo. Pode ser 
que você descubra estar mais próximo de um ou de outro estilo, e que isso possa ajudá-lo a melhorar o seu 
modo de aprender.  

Quanto mais próxima de 16 for a sua pontuação, maior será a sua tendência a trabalhar em pares ou em grupo em 
vez de sozinho, discutindo com as outras pessoas em vez de estudando individualmente nos seus livros. 

Conselhos:  O debate com as outras pessoas é certamente precioso, porém o estudo individual é igualmente 
importante para reelaborar de forma pessoal o que você está aprendendo.  

Escala MODALIDADE VISUAL VERBAL (Perguntas 17-21) 

Quanto mais alta for a sua pontuação, maior será a sua preferência a ler aquilo que deve aprender: por exemplo, 
para você é útil ler as instruções de uma tarefa em vez de apenas escutá-las, anotar aquilo que é falado na sala de 
aula, ver as coisas escritas na lousa, estudar em livros em vez de escutar uma lição, assistir a um vídeo e assim por 
diante. 

Escala MODALIDADE VISUAL NÃO VERBAL (Perguntas 22-26) 

Quanto mais alta for a sua pontuação, maior será a sua preferência a ver aquilo que deve aprender: por exemplo, 
para você é útil associar palavras a imagens, sublinhar com cores diferentes as palavras-chave de um texto, fazer 
esquemas ou spidergrams (diagramas em teia de aranha) daquilo que deve aprender, construir imagens mentais 
das palavras novas que deve lembrar, assistir a um vídeo em vez de utilizar um texto escrito. 

Escala MODALIDADE AUDITIVA (Perguntas 27-31) 

Quanto mais alta for a sua pontuação, maior será a sua preferência a ouvir aquilo que deve aprender: por 
exemplo, para você é útil escutar instruções e explicações, ler em voz alta ou repetir os vocábulos mentalmente, 
fazer exercícios de pronúncia, escutar textos na língua estrangeira, participar de discussões e conversações na sala 
de aula e assim por diante. 
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Escala MODALIDADE CINESTÉSICA (Perguntas 32-36) 

Quanto mais alta for a sua pontuação, maior será a sua preferência a executar atividades concretas que impliquem 
um movimento físico: participar de brincadeiras e cenas, usar gestos na conversação, fazer experiências ativas 
dentro e fora da escola, tais como pesquisas, entrevistas, atividades de laboratório e assim por diante. 

SUA PONTUAÇÃO É "EQUILIBRADA" EM UMA OU MAIS MODALIDADES? 

Muitas pessoas aprendem de formas diferentes em função das situações e cada modalidade tem suas 
vantagens. Tente tirar o máximo proveito dos lados positivos das suas modalidades preferidas, mas tente 
também, no limite do possível, aprender a utilizar outras modalidades: saber usar várias ferramentas é sempre 
melhor do que saber usar apenas uma! 


