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Resumo: A presente pesquisa analisou e comparou os trabalhos obtidos em 
duas bases de dados utilizando como palavras-chave: estilos cognitivos. O primeiro 
estudo analisou a produção brasileira  no Banco de Dissertações e Teses da Capes,  
entre 1990-2008, o que resultou em 19 pesquisas. O segundo analisou os registros 
bibliográficos na base  PsycINFO, pertencente  à American Psychological Association 
(APA) no período de 1999 a 2008, encontrando-se 123 trabalhos. Houve predomínio 
das publicações internacionais em relação às nacionais. Os trabalhos com pesquisa 
representaram 94,68% dos estudos brasileiros e 84% dos registros internacionais. Os 
instrumentos predominantes nas pesquisas brasileiras foram os questionários, com 
20,58%, e nas internacionais, os testes, os inventários e as escalas, com 34%. Dentre 
os participantes, houve predomínio dos estudantes do ensino superior com 84,21% 
nos estudos nacionais. Nas pesquisas internacionais, os estudantes de todos os 
níveis representaram 57,85% da amostra total, tendo o ensino superior totalizando 
a maioria, com 34%. Tanto as pesquisas nacionais quanto as internacionais tiveram 
maior interesse pela aprendizagem no âmbito educacional, embora os estilos 
cognitivos tenham sido pesquisados de diversas formas em diferentes contextos. 
Assim, entende-se a importância dos estilos cognitivos para a aprendizagem, tanto 
no ambiente acadêmico quanto no profissional e na saúde.

PalavRas-chave: estilos cognitivos, produção científica.

SCIENTIFIC PRODUCTION ON COGNITIVE STYLES
     
abstRact: The present research analyzed and compared the work obtained 

from two data bases using as key words: cognitive styles. The first study analyzed 
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the Brazilian production in the Dissertations and Theses bank of Capes, from 1990-
2008, 19 researches resulted. The second analyzed the bibliographical records in the 
base PsycINFO that belongs to the American Psychological Association (APA) in the 
period from 1999 to 2008, 123 researches were found. There was an international 
publication preference in relation to the national one. The work researched 
represented 94,68% of Brazilian studies and 84% of international records. The 
dominant instruments used in the Brazilian research were, questionnaires 20,58%, 
and in the international, tests, inventories and schedules 34%. In the national 
studies, the predominant participants were students of higher education 84,21%. 
In the international research, the participation of students represented 57,85% 
of the total sample, among them, higher education had the most participants 
34%. Both the national and international research had a larger interest in the 
area of educational learning, Even though cognitive styles have been researched 
in several ways and different contexts. Thus, it is understood the importance of 
cognitive styles in learning, academic environment, professional and health. 

KeywoRds: cognitive styles, scientific production.

Introdução

Os estilos cognitivos para a psicologia referem-se às diferenças individuais 
e  preferências   das formas de perceber, analisar, organizar, processar informação 
e  experiências (Hansen e stansfield, 1982). Segundo Suedfeld (2000),  os estilos 
cognitivos compreendem a sobreposição entre todos os aspectos do pensamento 
humano e  individuais de personalidade, e  se referem às diferenças entre os indivíduos 
nos seus traços relativamente estáveis e à tendência especial de diferentes formas de  
processar a informação. 

Na opinião de Saracho (2000), os estilos cognitivos são sistemas de modos de 
tratamento da informação que se desenvolvem em processos sociáveis subjacentes 
às tendências de personalidade; por isso, os estilos cognitivos são intrinsecamente 
entrelaçados com uma personalidade do indivíduo completo apresentado aos vários 
níveis e domínios psicológicos do indivíduo, manifestado no   desempenho  intelectual, 
cognitivo, afetivo e motivacional. Para Ferreira e Ramos (2004), estilos cognitivos 
referem-se a processos de pensamentos  empregados pelos indivíduos, são os construtos 
teóricos para descrever e explicar a maneira pessoal de processar mentalmente a 
informação, de tomar a decisão e buscar solução de problemas. 

Os estilos  cognitivos  tendem a estar mais perto de personalidade do que outros 
tipos de estilos,  (sternberg e ZHang, 2001). As pesquisas sobre estilos cognitivos têm 
sido apoiadas na evidência de que não se confundem com inteligência, mas interagem 
com os traços de personalidade (sternberg e grigorenko, 1997). Segundo Messick 
(1984) os estilos cognitivos são as diferenças individuais na organização cognitiva, e 
funcionam como mediadores entre a habilidade e personalidade. 
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A partir dessa perspectiva, é importante compreender a possível  relevância dos 
estilos cognitivos para o processo de aprendizagem e desenvolvimento humano nas 
diversas áreas do conhecimento, mas também para as interações sociais no ambiente 
escolar, familiar e outros contextos sociais, como acrescenta (Messick, 1984). No 
entanto, Martins, Santos e Bariani (2005) declaram que os estilos cognitivos e sua relação 
com a aprendizagem têm sido pouco investigados no Brasil, embora desde o século 9, 
estudiosos já tivessem  interesse pelas diferenças individuais apesar da inconsistência 
com relação ao construto. 

Desses estudos, existem alguns trabalhos realizados no contexto do ensino 
superior brasileiro. Geller, Tarouco e Franco (2004) constataram que a adaptação 
de ambientes virtuais aos estilos cognitivos  predominantes dos estudantes, pode 
propiciar uma variedade de estratégias de ensino que permitem inicialmente, ao aluno, 
se familiarizar com o ambiente virtual em si, com as ferramentas  disponíveis, com 
a metodologia empregada, com os processos de avaliação. Nessa mesma direção, 
Candotti et al. (2006) apresentaram  uma proposta  metodológica para a elaboração de 
conteúdos, em aulas à distância baseados no estilo cognitivo dos alunos. Para tanto, 
utilizaram os Sistemas Hipermídia Adaptativos (SHA), os quais constroem um modelo 
dos objetivos, preferências e conhecimento dos alunos, utilizando essas informações e 
também informações relacionadas à interação com o sistema para adaptar o conteúdo 
de acordo com o usuário.

Estudos também no âmbito internacional têm confirmado a importância dos 
estilos cognitivos para a área educacional e profissional. Segundo o estudo descrito por  
Hokanson (2000), variar os recursos metodológicos  mudaram a ênfase de instrução para 
212 universitários falarem Inglês-Espanhol. Os resultados apoiaram a hipótese de que 
os alunos aprendem mais quando o ensino se baseia nos estilos cognitivos. O  estudo 
de Bitran, Zúñiga, Lafuente, Viviani e Mena (2004) verificou os estilos predominantes 
de estudantes que ingressaram em diferentes cursos em uma  universidade no Chile. Os 
resultados indicaram  que as características de personalidade  e  estilos cognitivos dos 
estudantes estão associados à escolha profissional. Por isso, essas variáveis psicológicas 
podem ser relevantes para os estudantes,  docentes e autoridades da área educacional 
para orientar os estudantes na escolha profissional, e outros discentes  egressos na 
futura  especialidade profissional.

Pensando especificamente nas contribuições dos estilos de cognitivos no ambiente 
educacional, optou-se por analisar a produção científica disponível na área.

Estudo 1

Método

A pesquisa analisou dados obtidos no Banco de Dissertações e Teses da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), utilizando como palavras-chave: 
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estilos cognitivos. Essa base de dados nacional, organizada e disponibilizada pela Capes, 
compreende as pesquisas de pós-graduação strictu sensu brasileiras. A busca foi realizada 
com limitadores temporais e análise das características dos trabalhos, que tinham o objetivo 
de estudar estilos cognitivos; embora a palavra estilos ou cognitivos estivessem  presentes 
no texto, não signifi cava o objeto de estudo das referidas pesquisas. Os estudos selecionados 
contemplaram 19 resumos, sendo 11 dissertações e oito teses.

Os documentos constituídos por resumos foram analisados atendendo às categorias 
propostas em uma fi cha de registro, construída para atender os objetivos específi cos do 
presente trabalho. Por meio da leitura dos resumos foi construído o registro das categorias 
organizadas em forma de tabela, na qual, as linhas corresponderam ao fi chamento dos  
resumos e as colunas a descrição de cada categoria a seguir: ano da defesa da dissertação e 
tese; gênero da autoria, instituição onde se realizou o estudo, área do conhecimento, curso 
do programa de pós-graduação, tipos de trabalho, participantes da pesquisa, instrumentos 
utilizados para coleta de dados e temática estudada. 

Vale lembrar que esses dados não eram frequentes  em todos os resumos, e que 
surgiram algumas difi culdades, tais como a quantidade de participantes, a faixa etária, a 
descrição dos instrumentos, o delineamento da pesquisa e os objetivos do trabalho.

Resultados 

Os dados coletados e organizados em categorias foram apresentados em forma 
de tabelas. Primeiramente, foram divididos os trabalhos em dois grupos como são 
apresentados no Banco da Capes: mestrado e doutorado, distribuídos por ano de defesa, 
como pode ser observado  na Tabela 1.

Tabela 1. Banco de Dissertações e Teses da Capes

Conforme dados apresentados na Tabela 1, cabe ressaltar que entre os anos de 1990 
até 1995, não houve publicações, sendo estas distribuídas entre os demais anos; houve maior 
atuação nos anos de 2007 e 2008, tanto para as dissertações, com 70% dos trabalhos, bem 
como para as Teses, com 47,37% dos estudos realizados no período investigado.
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Na Tabela 2, os dados foram organizados por instituição do ensino superior, e 
classifi cados em federal, estadual e particular.

Tabela  2. Tipologia das instituições.

A produção das federais foi superior às particulares com apenas a diferença de 4 publicações; 
já as universidades estaduais se destacaram com maior número de produção 42,10%, sendo que 
a USP de São Paulo foi quem produziu mais trabalhos 15,79%, seguida da Universidade de São 
Paulo São Carlos 10,53%.  A produção no estado de São Paulo foi a maior, com 10 trabalhos. 
Constatamos a necessidade de implantação de centros de pesquisas ou programas de pós-
graduação em outras regiões do país, a fi m de desenvolver estudos sobre os estilos cognitivos.

Outros dados analisados nos documentos referem-se  ao gênero dos autores, que 
denunciou a relação com outros estudos, pois  o sexo feminino realizou 90% das dissertações 
89,47% das teses. 
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Na Tabela 3, podemos verifi car que os cursos que mais produziram pesquisas sobre os 
estilos cognitivos foram: psicologia e ciência da computação, com 21,4%, respectivamente. 
Os outros cursos apontaram produção menor; entretanto, tal resultado  nos mostra o 
crescimento do interesse sobre os estilos cognitivos nas diferentes áreas do conhecimento, 
embora o tema  ainda tenha muito  o que avançar frente às  linhas de pesquisas.

Tabela 3. Área do conhecimento

No que se refere ao tipo de trabalho, as pesquisas foram representadas por 94,68% 
dos estudos. Quanto aos participantes na pesquisa, os sujeitos mais  utilizados foram 
os estudantes do ensino superior, com 84,21%. Em seguida, estudantes do ensino 
fundamental e médio representaram os demais participantes dos estudos. 

Os resultados obtidos com relação aos instrumentos utilizados mostraram que  
tiveram domínio as pesquisas realizadas com questionários - 20,58% - seguidas das com  
software, 16,64%; posteriormente seguem as entrevistas, e os inventários, com 11,76%, 
respectivamente, bem como os testes padronizados, com 11,76%.

As  categorias adotadas para análise temática dos trabalhos estudados foram 
distribuídas na Tabela 4, a seguir.

Tabela 4. Temática dos Trabalhos
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Quanto aos temas, observa-se o interesse de investigar os estilos e sua relação 
com o ensino e aprendizagem no ambiente educacional, principalmente com o ensino à 
distância. Nesse sentido, percebe-se que as pesquisas acreditam que a compreensão dos 
estilos cognitivos pode trazer inúmeras contribuições para os desafi os do processo de 
ensino e aprendizagem em diversos contextos da vida humana.

Estudo 2 

Método

Buscaram-se os  registros bibliográfi cos eletrônicos arrolados na base  
PsycINFO sobre  estilos cognitivos no período de 1999 a 2008. O PsycINFO pertence 
à American Psychological Association (APA), uma associação considerada a maior 
representante de psicólogos do mundo, com objetivo de divulgar material científi co 
em diversas áreas, favorecendo o acesso ao conhecimento. 

Para obtenção dos registros foram inseridas as palavras-chave, cognitive styles. 
Disponibilizaram-se 144 trabalhos e eliminados 21 por não atenderem os objetivos do 
presente trabalho. Para análise da coleta de dados foram utilizadas fi chas de registro 
que permitiram a organização por categorias que serão distribuídas nas tabelas.

Resultados 

A Tabela 5 identifica as publicações por ano. Observa-se que houve 
distribuição homogênea das pesquisas entre os anos de 2000 a 2007. Em 1999 e 
2008, a frequência  das produções diminuíram  de forma significativa em relação 
aos outros anos. 

         

Tabela 5. Ano de publicação das pesquisas
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Quanto à autoria houve  predomínio da   autoria múltipla, com 55%. Isso pode sugerir  o 
acréscimo de grupos de pesquisas na área. Na tipologia, os trabalhos  com pesquisa representaram 
84% dos registros; quanto ao delineamento do trabalho, 82% foram descritivos.

Houve uma diversidade de instrumentos utilizados, embora 21%  não foram 
nomeados nas pesquisas estudadas. Assim, tornou-se difícil entender como estão sendo 
avaliados os estilos. Dentre os instrumentos identificados, os testes, inventários e escalas 
representaram 34%, seguidos dos questionários, com 11%.

No que se refere aos participantes, observou-se maior interesse por estudantes de todos 
os níveis, com 57,85% de toda amostra, tendo entre eles o ensino superior a maioria dos 
participantes 34%. Em seguida, outros participantes sem identificação ou não caracterizados, 
com 18,18%. Posteriormente, pacientes de psiquiatria e neurologia, com 12,40% e os 
profissionais 11,57%, sendo destaque entre eles os gestores 44% e os professores 21%. 

Na Tabela 6, os temas dos estudos analisados foram agrupados em 5 categorias, 
sendo que 3 delas distribuíram as temáticas em sub-categorias, devido à  diversidade de 
temas no  mesmo segmento ou área. As frentes  de maior interesse foram a  educação 
e a saúde, seguidas da gestão no ambiente profissional. Outro aspecto que vale ser 
lembrado foi o interesse pela avaliação dos estilos, tema considerado relevante, pois 
auxilia  outras investigações na área pela  identificação dos estilos cognitivos.

Discussão e conclusões

O primeiro estudo,  foi a análise da produção brasileira  no Banco de Dissertações e 
Teses da Capes,  entre 1990-2008, o que resultou em 19 pesquisas. O segundo estudo analisou 
os registros bibliográficos eletrônicos arrolados na base  PsycINFO,  pertencentes à APA no 
período de 1999 a 2008,  encontrou-se  144 pesquisas e eliminou-se 21 por não atenderem os 
objetivos do presente trabalho, tendo como resultado 123 resumos.

Nesse sentido, vale lembrar que uma das limitações desse trabalho foi a necessidade de 
analisar os estudos para identificar sobre qual dos estilos estavam sendo estudados, devido às 
diferentes formas para entender os estilos psicológicos, que têm gerado diversos conceitos para 
explicá-los e classificá-los. Quando se aborda o conceito de estilo de aprendizagem surge com 
frequência  o estilo cognitivo, sendo difícil uma operacionalização desses conceitos, uma vez que 
derivam de diversos referenciais teóricos, advindos das abordagens cognitiva, comportamental, 
gestáltica e psicanalítica, entre outras (santos, aMadi, oliveira, 2005). São vários os estudiosos 
que defendem a ideia de estilo de aprendizagem e estilos cognitivos com diferentes abordagens, 
por isso observa-se a dificuldade de um consenso quanto às definições (cerqueira, 2006).

No entanto, outros investigadores que analisam com profundidade as diferenças teóricas 
e como classificá-las, alegam a necessidade de se estabelecer um consenso em torno de um marco 
conceitual (sternberg, grigorenko, 1997;  koZHevnukow, 2007;  torre, 2007). Por sua vez,  
Riding (2000) acrescenta  que o  estudo sobre estilo cognitivo sofreu   sérios problemas com 
relação  à   distinção entre estilo e outros construtos,  tal como inteligência e personalidade. Ainda 
adverte sobre a importância de reconhecer que, para o desenvolvimento sucedido sobre os estilos 
cognitivos,  a pesquisa  devia ser vista  a partir dos fundamentos claros  das dimensões dos estilos, 
com objetivo de  demonstrar a sua independência  de outro construto similar psicológico. 
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Tabela 6. Temas das pesquisas
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Os dados dos trabalhos analisados  revelaram que houve predomínio das 
publicações internacionais em relação às nacionais, embora os limitadores temporais das 
pesquisas brasileiras contemplassem um maior período de publicação. Esses resultados 
indicam que embora tenha crescido o interesse por pesquisas nessa área no Brasil, ainda 
temos muitos desafios a superar. 

A autoria feminina representou a maioria para as produções da base de dados 
da Capes. A predominância do sexo feminino tem sido defendida em razão de alguns 
fatores, já apresentados, como a falta de estímulo dos homens atuarem na área (Witter 
e buriti, 2007). Outro fato que pode evidenciar esse resultado é a predominância das 
áreas psicologia e educação, em cuja formação sempre houve concentração maior  do 
público feminino. 

Para análise da autoria dos trabalhos também é possível indicar a diferença entre 
a  estrutura de apresentação na divulgação dos trabalhos. Esse  aspecto gerou algumas 
limitações para a comparação entre os dados das duas bases analisadas. Na base de 
dados da Capes, as pesquisas foram divulgadas por meio das Dissertações e Teses, que 
possuem os seus próprios critérios e estrutura de apresentação; por exemplo, a autoria 
desses trabalhos é sempre individual, com orientação de um professor doutor na área 
vinculada a um programa de pós-graduação. Enquanto  os trabalhos da outra base – 
PsycINFO – em sua  maioria, foram publicados em estrutura de artigos científicos e nem 
sempre são resultados de dissertações e teses; muitos são pesquisas realizadas por grupo 
de estudo e pesquisa nas universidades, o que resultou a autoria múltipla para a maioria 
das  produções, com  55%. Outra dificuldade foi como identificar o gênero da autoria, 
devido a  nacionalidade e a  apresentação apenas do sobrenome em muitos trabalhos.

Na tipologia, os trabalhos com pesquisa representaram 94,68% dos estudos 
brasileiros e 84% dos registros internacionais. Esses dados têm sido confirmados em 
outros estudos de análise de produção científica (oliveira e ferreira, 2007; Madeira, 
Maria e witter, 2007). 

Os resultados obtidos com relação aos instrumentos utilizados mostraram 
que  tiveram domínio as pesquisas brasileiras realizadas com questionários 20,58%, 
e as internacionais foram os  testes, inventários e escalas 34%. Esses dados revelam a 
necessidade de mais pesquisas que invistam na construção e validação de instrumento 
para identificar os estilos cognitivos. Para Bariani, Sisto e Santos (2000) o desenvolvimento 
de instrumentos validados para avaliar as diferentes dimensões dos estilos cognitivos 
de grandes grupos de pessoas em situações educacionais é um grande desafio para a 
comunidade científica.

Quanto aos participantes houve predomínio dos estudantes do ensino superior 
com 84,21% nos estudos nacionais. Nas pesquisas internacionais observou-se a 
participação de outros grupos, embora o maior interesse tenha sido  por estudantes de 
todos os níveis, com 57,85% de toda amostra,  o ensino superior representou a maioria 
dos participantes, com  34%. 

A temática das pesquisas nacionais demonstrou maior  interesse pelo ensino e 
aprendizagem  no âmbito  educacional, com maior atenção para o ensino à distância 
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52,63%. Nas pesquisas internacionais, a temática foi desenvolvida estabelecendo uma 
relação dos estilos cognitivos com outro tema específico. Na área educacional observou-se 
a relação dos estilos com o processo de aprendizagem em diferentes contextos do ensino 
30,53% e desempenho acadêmico 13,74%. Em seguida a área da saúde, nas especialidades 
da psiquiatria, psicologia e neurologia 34,35%, e na área profissional relacionada à gestão 
13,74%. Houve outros trabalhos  para a avaliação dos estilos 7,63%. 

Conclui-se que os estilos têm sido pesquisados de diversas formas em 
diferentes contextos. Embora o predomínio da temática seja a aprendizagem nas 
questões educacionais, principalmente no Brasil, também foi observado no contexto 
internacional o interesse pelo desenvolvimento das capacidades do gestor, e aspectos 
relacionados à saúde mental, a saber: depressão e transtorno de personalidade. Porém, 
o contexto educacional também contemplou a área de maior interesse, ligado as 
questões de aprendizagem e desempenho acadêmico, bem como a avaliação dos estilos, 
principalmente no ensino superior. 

Nesse sentido,  Bariani, Sisto e Santos (2000) afirmam que apesar da diversidade  
dos estudos sobre estilos cognitivos de universitários na literatura internacional, o foco 
principal contemplou o processo ensino e aprendizagem, com  discussões sobre o 
favorecimento ou não desse processo, quando ocorre ou não a adaptação aos estilos 
cognitivos dos estudantes. Dessa  forma entende-se a importância dos estilos cognitivos 
para a aprendizagem e desenvolvimento humano, tanto no contexto acadêmico como 
no ambiente profissional, ou ainda na  saúde pessoal.

Tendo em vista os aspectos analisados por esse estudo, sugere-se  mais pesquisas 
sobre o favorecimento dos estilos cognitivos envolvendo diversos grupos de pessoas 
em situações de aprendizagem nos mais variados contextos, independente da área.
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