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RESUMO
O presente artigo visa apontar novas formas de detecção dos Estilos de Aprendizagem a partir do Modelo RayId, criado
por Denny Johnson. Onde realizou-se um processo de similaridade a partir  dos modelos Vark e Kolb. Esse estudo
define-se como um estudo bibliográfico, com pesquisa exploratória de abordagem qualitativa. Buscando dessa forma,
verificar a eficiência no modelo RayId na detecção dos Estilos de Aprendizagem. Cujo os padrões de detecção são
rápidos e podem ser aplicados a públicos de diferentes faixas etárias. Diferentemente dos modelos Vark e Kolb que
exigem um nível cognitivo mais elevado. Conhecer o Estilo de Aprendizagem possibilita inovação no processo de ensino
tornando-os  mais  adequado,  individualizado  e  eficiente.  Pois,  com esse  olhar  será  possível  desenvolver  e  utilizar
metodologias e técnicas de ensino que possam ser mais motivantes e significativas, gerando desta forma, melhores
resultados no processo educacional. 

PALAVRAS-CHAVE: Estilos de Aprendizagem; Modelo RayId; Ensino; Inovação.

1 INTRODUÇÃO

Estamos vivendo na era da informação e comunicação. Porém, inúmeros são os desafios e
dificuldades observados em sala de aula.  Ensinar de forma que o aluno aprenda fomenta inúmeras
discussões e debates. 

Dessa forma, apesar de estar na era da tecnologia e do acesso ao conhecimento, percebe-se
o aumento da evasão, da desistência dos discentes nas universidades, que apesar das vagas terem
aumentado, o índice de formados diminuiu. (MEC/INEP).

Frente a esses dados, faz-se necessário uma maior compreensão e análise, pois, a evasão
de acordo com Ambiel (2015), origina-se de diferentes fatores, desde a baixa qualidade do ensino,
insatisfação, metodologias inadequadas, falta de enriquecimento curricular, etc. 

Dessa  forma,  compreender  a  existência  de  diversidade  em  sala  de  aula,  contribui  para
minimizar  esse  cenário.  Pois,  observar  e  conhecer  o  Estilo  de  Aprendizagem  dos  sujeitos,
oportunizará um novo olhar diante do processo de ensino e aprendizagem. 

Johnson  (1992),  aponta-nos  que  cada  estilo  apresenta  habilidades  diferentes.  Então,
conhecer o Estilo de Aprendizagem do discente, torna-se fator primordial para melhorar o processo
de ensino. 

Ao  longo  dos  anos,  diversas  metodologias  foram registradas  para  mapear/apontar  esses
estilos.  Entre alguns dos principais autores têm-se os Williams; Brown; Etherington, Richard Felder,
Silverman, Keirsey, David Kolb, Howard Gardner, Honey, Alonso, Dunn, Vark, etc. Definindo que “os
resultados do processo educacional podem ser expressivamente comprometidos quando inexiste
sintonia entre os estilos de aprendizagem e os estilos de ensino” (SENO E BELHOT, 2009).

Para tal,  precisa-se contar com modelos de detecção que sejam eficazes e que atendam
clientelas de diferentes níveis etários. 
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Dessa forma,  Denny Johnson (1992), registra o modelo RayId, que nos permite de forma
rápida realizar essa detecção a partir de uma foto da íris dos olhos, posteriormente analisada por um
iridológo  a  partir  do  modelo  pré-estabelecido  pelo  autor.  Apontando  dessa  forma,  o  perfil
predominante de aprendizagem, bem como suas características e habilidades. 

Esse modelo, nasceu a partir  da iridologia:  estudos dos olhos. Apontando que na íris  (...)
encontram-se milhares de filamentos nervosos microscópicos que recebem mensagens de todos os
nervos do corpo, por vias de concessões aos nervos óticos, tálamo e cordão espinhal (STRACCI,
2011). Sendo registrado cada informação pois, encontra-se na porção colorida dos olhos, registros
de constituição orgânica (BERINGHS, 1997). 

Conforme Andrews (2009), “Não só temos projeções físicos dentro das fibras iridiana e pupilar
e tecido, mas também levamos o nosso próprio banco de dados de questões emocionais, conflitos e
experiências dentro da estrutura da Iris e da pupila”.

A partir  desse contexto o Modelo RayId, define-se como:  Ray (BATTELLO,2009), significa
raio,  menor  partícula  emitida  por  fonte  de  luz.  Id,  apresenta-se  como  um  conjunto  de  forças
energéticas, instintos, necessidades.

Dessa forma, no modelo RayId, torna-se possível, diferente dos outros modelos apontados,
detectar o perfil de aprendizagem do indivíduo a partir do momento em que se torna possível coletar
uma  fotografia  da  íris  dos  olhos.  Ou  seja:  não  determinando  idade,  e  nem um nível  cognitivo
específico. 

Portanto,  esse modelo  contribui  para  inovação na detecção dos estilos  de  aprendizagem
fomentando  um  novo  olhar  enquanto  aprendente  e  enquanto  ensinante.  Pois  favorece  o
autoconhecimento para aperfeiçoar a organização no momento de estudar e novas metodologias no
momento de ensinar. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Esse  estudo,  em  sua concretização,  foram  coletados  dados  a  partir  de  questionários
apresentados pelos modelos Vark (2006) e Kolb (1984). E coletados dados a partir do modelo RayId
(1992).

Estes  testes  foram  destinados  turmas  de  alunos  de  graduação  em  Ciências  Contábeis,
Pedagogia,  Letras  em  Espanhol.  Onde  todos  os  alunos  que  faziam  parte  das  turmas  foram
convidados a participarem da pesquisa. 

O  método  de  coleta  de  dados  desta  pesquisa  baseia-se  na  entrevista  com  perguntas
fechadas,  já  estabelecidas  conforme  os  modelos  Vark1 (modelo  este  que  que  se  encontra  na
plataforma Vark). Posteriormente foi apresentado o questionário Kolb2, impresso, onde os mesmos
realizaram registro que será avaliado conforme os padrões Kolb, apresentado desta forma um perfil
predominante. 

 Posteriormente segue análise iridológica para obterem-se dados a respeitos dos perfis de
aprendizagem no modelo RayId, criado por Denny Johnson (1992). Onde foram tiradas fotografias
da íris dos olhos dos participantes, que serão analisadas por um iridologo, a partir  do o modelo
RayId, que destacará a predominância no perfil de aprendizagem. Conforme ilustrado no Quadro 01
abaixo:

1 LIMITED, Copyright 2016 Vark Learn (Comp.). Vark. A guide to learning styles.  
2 Inventário de Estilo de Aprendizagem (Fonte: Baseado em KOLB, 1993).
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Quadro 01: Perfis de Aprendizagem – Modelo RayId

Tipo mental Joia:  destacam-se no ensino, na liderança, são intelectuais
focados,  grandes  pensadores  do  mundo  líderes,  oradores,  reflexivos,
racionais, perceptivos, curiosos e intelectuais. 

Apesar da capacidade que possuem de expressar-se verbalmente, são lentos nos gestos e movimentos. Isso deve-se
ao perfil joia a semelhança de um diamante bruto e forma-se lentamente, formando-se camada por camada.  Modo de
Aprendizagem: Visualmente e com associações emocionais. Detecta-se o Tipo mental Joia, onde se percebe que os
sinais são apresentados como psoras: pontos ou manchas, pigmentos na Iris.

Tipo Sinestésico Flor, destacam-se com artistas, inventores, atores, são
sensíveis,  centrados  no  coração,  comunicadores  visuais,  acrescentam
sentimentos e excitabilidade para o mundo. 

São  românticos,  mas  quando  a  energia  desequilibra  reage  com  raiva  e  depressão.  Modo  de  Aprendizagem:
Auditivamente e analítico. Detectam-se através das lacunas, aberturas arredondadas a semelhança de pétalas dentro
de toda Iris.
Tipo  Emocional  Extremista  Agitador,  apresentam  personalidade
agitadora,  são inovadores,  dinâmicos e motivadores,  querem mudar o
mundo. 

São singulares devotos, zelosos, leais são originais e criativos, bem como abusivos e autodestrutivos, ligados ao
movimento e a mudança de vida, são extremos “oito ou oitenta” Quando as energias estão em equilíbrio podem ser
encarados como o protótipo do homem do futuro, inteligente, fraterno e humanista. Modo de Aprendizagem: através
do movimento,  a  experiência  e  a  intuição e toque.  Apresenta-se  com pigmentos e  aberturas  em toda  Iris.  Com
variações de cores.
Tipo  Emocional  Corrente  apresentam força  vinculada  que  seguram o
mundo juntos,  pessoas altamente intuitivas  operam como antena viva
que capta  energia,  funcionando como receptores  e  ao  mesmo tempo
condutores de energia, intermediando tudo o ocorre no universo. 

Possuem características do Joia e do Flor, apresentando uma sensibilidade física, mental e intuitiva que os torna
aptos para profissões ligadas a cura.  Modo de Aprendizagem: Por imitação e experiência movimento. Apresenta
estrutura de fibras uniforme com sutis variações de cor.

Fonte: Guia de modelo Rayd
 

Também, no modelo RayId encontramos os Subperfis, destacados no Quadro 02 a seguir. 
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Quadro 02: Subperfis de Aprendizagem – Modelo RayId
Corrente Gema/Jóia – A estrutura sinestésica com pequenos ou poucos
pigmentos  aumenta  a  sua  tendência  mental.  Sensíveis  e  alertas,  estes
pensadores claros conduzem o caminho para o equilíbrio e a estabilidade.
Mostrando  preocupação  genuína  com  as  palavras  cuidadosas  e  a
linguagem corporal controlada, eles estendem sua presença dando a tudo
um  sentido  de  segurança.  Aprender  a  permitir  facilita  a  frustração  de
carregar pesos mentais de outros. Tem conflito entre razão e intuição.

Corrente Flor – Tipo sinestésico com poucas aberturas curvas ou fibras
onduladas  tem  aumentado  os  traços  emocionais  da  personalidade
corrente. Fisicamente vitais compassivos e sensíveis, eles circulam com
muita facilidade trazendo conforme ou estimulo. Expressam-se cum uma
calma  suave.  Podem  tocar  outros  profundamente  com  sua  presença.
Aprender o desprendimento alivia a confusão ou autodúvida na empatia
extrema com outros. È movido pela intuição e pela emoção.

Agitador  Gema/Jóia –  Uma  estrutura  do  tipo  extremista  com
predominância  de  pigmentos  acentua  suas  características  mentais.
Tenazes,  individualistas, autoconfiantes e com grande força de vontade,
estes comunicadores sinérgicos são líderes do pensamento progressivo ou
da  ação  dirigida.  Delegar  responsabilidades,  e  ficar  com “pé  no  chão”
enquanto rendem-se a sua orientação interna auxilia na realização da meta
que  anseiam.  São  pessoas  muito  racionais,  sobretudo  se  usam  o
hemisfério cerebral esquerdo.

Agitador Flor – Um tipo de estrutura extremista com predominância de
aberturas arredondadas tem ampliadas suas tendências emocionais. Com
imaginações  grandiosas,  “insights”,  radicais  energia  sem  fim,  eles
conduzem  a  marcha  do  progresso  ou  da  consciência.  Comunicadores,
dinâmicos  expressivos  e  carismáticos  eles  inspiram  grupos  com  fervor
visionário. Existir no coração da paixão enquanto mantem o equilíbrio é o
seu dilema máximo e a maior recompensa. Tem conflito entre emoção e
razão.

Fonte: Guia de modelo Rayd/ Douglas Thompsom
Foram utilizadas neste processo, tabelas para registro dos alunos de forma individualizada,

sendo os participantes nomeados por nomes fictícios, garantindo a não exposição dos voluntários. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Após a aplicação dos três modelos nas turmas, pode-se avaliar em um primeiro momento,
após  a  explicação  do  significado  dos  Estilos  de  Aprendizagem,  que  muitos,  ou  a  maioria
desconhece. Ou nunca ouviu falar, ou não realizou um teste para apontar seu perfil predominante.
Dessa forma, apontaram a importância saberem, para autoconhecimento e organização no momento
de estudar.  

Dos participantes na turma de Ciências Contábeis temos um total matriculados de 16 alunos.
Participaram e entregaram os 03 (três) questionários um total de 14 (quatorze) alunos. Na
Licenciatura em Pedagogia com um total de 43 (quarenta e três) alunos e participaram da pesquisa
28 (vinte e oito). E, por fim no curso de Letras em Espanhol com um total de 12 (doze) alunos
obtivemos a participação de 10 (dez). 

Dessas participações observamos os seguintes resultados, destacando-se no modelo Kolb as
seguintes porcentagens: 

Gráfico 01, 02, 03 – Modelo Kolb -  Comparativo entre os dados coletados nas turmas de Ciências
Contábeis, Licenciatura em Pedagogia e Letras em Espanhol.

Fonte: Dados de pesquisa
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Diante do exposto, no gráfico acima podemos apontar alunos com características especificas
próprias conforme o Modelo Kolb. Se identificando na Conceituação Abstrata (CA) são alunos de
acordo com Reis, Paton e Nogueira (2012) que se destacam é o pensamento, constroem esquemas,
modelos e teorias, são indivíduos sistemáticos e disciplinados. 

Os que que se destacaram na Experimentação Ativa (EA), segundo os mesmos autores, são
sujeitos que apresentam ter iniciativa, influenciadores, impacientes, gostam de ver resultados. 

Já os que se definiram como Experiência Concreta (EC), precisam vivenciar se envolverem
em situações reais.  Valorizam realidades e decidem intuitivamente.   Os que se definiram como
Observação Reflexiva (OR), se apresentam como observadores, gostam de refletir sobre o que está
vendo. São pacientes, buscam o significado de ideias e situações. (REIS, PATON E NOGUEIRA,
2012). 

No Modelo Vark encontramos os seguintes resultados:

Gráfico 04, 05, 06 – Modelo Vark -  Comparativo entre os dados coletados nas turmas de Ciências
Contábeis, Licenciatura em Pedagogia e Letras em Espanhol.

Fonte: Dados de pesquisa
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Dessa forma, Segundo Fleming (2016),  “VARK aponta as preferências e modalidade que
cada  um  de  nós  temos  para  receber  e  expressar  a  nossa  aprendizagem”.  Apresentando
características  próprias  de  cada  um.  Apresentando  significado: Visual  (V);  Auditivo  (Aural,  A);
Leitura/Escrita  (Read,  R);  Cinestésico  (Kinesthetic,  K).  Apresenta  também  os  Multimodais
(Multimodality,MM). (Fleming e Mills, 1992). 

Destaca-se no gráfico apresentado os multimodais, visto que representa a  mistura dos quatro
tipos. Ou seja, os que segundo o modelo não apresentam um modo definitivo em destaque. Nesse
interim,  observamos  que  a  maioria  se  detacou  como  multimodoais.  Apresentando  várias
combinações das quatro preferências acima listadas. 
  No Modelo RayId destacamos os seguintes perfis coletados por meio de análise iridológica: 

Agitador Flor:04
Corrente Joia: 07
Agitador Joia: 03

Gráfico 07, 08, 09 – Modelo RayId -  Comparativo entre os dados coletados nas turmas de Ciências
Contábeis, Licenciatura em Pedagogia e Letras em Espanhol.

Fonte: Dados de pesquisa
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No momento da coleta de dados referente ao modelo RayId, percebemos que não foram
encontrados todos os perfis destacados no modelo. Foram encontrados apenas alguns. Mas em
concordância ao Modelo Vark que aponta uma porcentagem significativa dos alunos multimodais,
temos, conforme ilustrado abaixo, no Modelo RayId, uma quantidade significativa do perfil Agitador.

Gráfico 10, 11, 12 – Total Geral dos dados coletados nas turmas de Ciências Contábeis, Licenciatura em
Pedagogia e Letras em Espanhol nos Modelos RayId, Kolb e Vark. 

Fonte: Dados de pesquisa

 Neste interim, verificamos que o perfil agitador, no Modelo RayId,  significa o agrupamento de
vários perfis juntos (JOHNSON, 1992). Dessa forma, podemos perceber que ambos os modelos
apontam para similaridade no momento de detectar o perfil de aprendizagem. Bem como observa-se
no Modelo Vark o apontamento para o perfil Multimodal, ou seja: vários perfis agrupados.

No modelo Kolb, percebe-se que houve empate em alguns casos e segundo Trevelin (2011),
A metodologia Kolb, está padronizada em teste ilustrado, não apresentando erros nas respostas,
mas será padrão o que apresentar maior pontuação nos itens: Convergente (EA+CA); Divergente
(EC+OR); Assimilador (CA+OR); Acomodador (EC+EA), dessa forma, verificamos que os itens CA+
OR, foram os que mais se destacaram, apresentando características como: assimilador (pensador).
Apontando  características  como:  Integração  de  experiências  com  o  conhecimento  existente;
utilização  de  dedução  para  resolver  problemas;  trabalha  bem  com  detalhes  e  dados;  procura
assimilar  novas ideias e pensamentos;  é  mais interessado pela lógica das ideias.  (KOLB,  apud
TREVELIN ,2011, pág. 06). Características próprias dos multimodais e do perfil agitador. Bem como
o ítem EA, que agrupa no modelo Kolb, características, que segundo Trevelin (2011) Integra teoria e
prática; utiliza tanto a abstração quanto o senso comum na aplicação prática das ideias e teorias;
procura sempre a melhor solução para um problema prático; gostam de resolver problemas práticos.
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Dessa forma aponta características próprias do perfil  corrente e do cinestésico no modelo Vark.
(Acima mencionado). 

4 CONCLUSÃO

Os resultados  observados  possibilitaram a  compreensão  que  o  modelo  RayId,  apresenta
similaridade aos demais modelos apresentados: Vark e Kolb. Que pode ser fonte de detecção dos
Estilos de Aprendizagem a partir da coleta de dados por meio de uma fotografia da íris dos olhos. 

Pode-se  perceber  que  existem muitas  vantagens  da  utilização  do  modelo  RayId,  pois  é
possível analisar o perfil de aprendizagem a partir do momento que é possível coletar a imagem da
íris. Não exigindo como os demais modelos um nível cognitivo estabelecido com interpretação e
autoconhecimento considerável. 

As  informações  podem  ser  coletadas  desde  a  infância.  Dessa  forma,  torna-se  possível
detectar o perfil de aprendizagem e conduzir o processo de ensino na infância. Melhorando dessa
forma o processo de ensino, tornando-o mais atraente, dinâmico, individualizado e significativo. 

Para o processo de coleta de dados da íris dos olhos, está sendo desenvolvido junto aos
estudantes de engenharia da Computação da UFSC, um software que fará a leitura da íris a partir de
uma fotografia de boa resolução, apontando a porcentagem dos perfis da íris. Dessa forma, em caso
de  não  haver  um iridólogo  que  faça  as  análises,  o  próprio  software  o  fará  apontando  o  perfil
predominante. 

Isso  possibilitará  um  avanço  no  setor  educacional  e  no  processo  de  ensino,  pois  irá
possibilitar  autoconhecimento  aos  alunos  e  metodologias  mais  eficientes  e  individualizadas  de
ensino. 
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