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Resumo 

Conhecendo as características das múltiplas inteligências, esta pesquisadora procurou mostrá-
las, referindo-se à antiga proposta de inteligência que foi bastante difundida. 

Neste artigo a abordagem apresentada pode ser utilizada dentro das necessidades 
identificadas pelo professor que deseja romper com os paradigmas impostos. 
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Sabemos que dentro da sala de aula o professor depara-se com infinidades de características. 
Morin diz que ele vê a sala de aula como um fenômeno complexo, que abriga uma diversidade 
de ânimos, culturas,classes sociais e econômicas, e sentimentos variados.  Observamos que 
cada aluno é um mundo em desenvolvimento, cada um trás seu ponto de vista  o qual está em 
desenvolvimento, seu modo de ver as coisas vai sendo modificado a cada dia através da 
interação social com outras pessoas. 

Reconhecemos que ele leva para à escola sua historicidade, sua leitura de mundo a qual deve 
ser ouvida dentro da prática escolar, pois é partindo desta história de vida que o professor 
deve planejar suas formas de atuação dentro do seu laboratório, que é a sala de aula e 
buscando desenvolver dentro dela uma metodologia dialógica. 

Sendo um professor-pesquisador observamos as múltiplas características que compoem o ser 
humano. Assim quão diferentes somos na estrutura física e na estrutura cognitiva, e é com 
estas diferenças que temos que conviver, com um olhar diferenciado, então a partir daí 
aprender e apreender para que o processo ensino-aprendizagem possa ser executado de forma 
tranqüila, eficaz e em comunhão, como dizia Paulo Freire. 

Tendo este olhar diferenciado observamos que cada um aprende de uma forma, uns são mais 
rápidos em entender geometria, outros em aprender uma língua estrangeira. 

Há aqueles que têm uma ótima retórica, são bons em fazer uma descrição, em inventar 
histórias, escrevem lindos poemas, enfim cada um com suas pecularidades , as quais nos 
tornam seres humanos e que devem estar inseridos dentro da sala de aula. 

Somos múltiplos e possuímos  múltiplas inteligências. 

Será que por causa destas diferenças, uns são mais inteligentes do que outros, ou não?  Qual 
é o aluno mais inteligente dentro da minha turma? É aquele que resolve muito bem as 
questões de matemática? Ou aquele que domina e sabe empregar as regras da língua 
portuguesa?  Posso realmente medir a inteligência dos meus alunos? 

Quociente de Inteligência (Q.I.) 

O famoso Q.I. perdurou por muito tempo. 

Eram testes, baseados em questões lógico-matemáticas e lingüísticas, assim seria medido 
quanta inteligência uma pessoa possuía, desta forma, conheceríamos a capacidade intelectual 
de cada um e eram testes somente direcionados para as duas área acima. 

 



Na verdade eles foram idealizados por Alfred Binet em 1908, porém no início do seu trabalho 
Binet e seus pesquisadores não tinham a pretensão de testar a inteligência, o primordial para 
eles era identificar alunos com dificuldades para aprender e assim ajudá-los a progredirem 
dentro do processo de aprendizagem. 

Os pesquisadores não desejavam conceder um rótulo para os alunos, e nem determinar seus 
limites, o que eles queriam realmente era identificar a causa da dificuldade, qual o motivo que 
impossibilitava o prosseguimento da aprendizagem. 

Infelizmente o objetivo deste teste foi deturpado ao longo dos anos, pois ele não foi criado 
para qualificar e classificar as pessoas com relação a inteligência, algo muito inumano, por 
sinal. 

Howard Gardner 

Os estudos evoluíram com relação a inteligência humana, assim na década de 80, o psicólogo 
e pesquisador de Harvard, nos Estados Unidos, Howard Gardner apresenta a teoria da 
múltiplas inteligências, na qual Gardner diz que:”as pessoas possuem capacidades diferentes, 
das quais se valem para criar algo, resolver problemas e produzir bens sociais e culturais, 
dentro de seu contexto.” 

Gardner mostrou ao mundo, sua nova idéia de entender e explicar o que seria a inteligência, e 
nos fez re-pensar nossas definições sobre a mesma, com isso a escola precisa dar valor as 
outras formas de demonstração de competências, que vão muito além dos tradicionais eixos 
lingüístico e lógico-matemático. 

Ele mostra-nos um ser humano muito mais amplo, mais rico com um cérebro dotado de 
múltiplas inteligências. 

Nascemos com pelo menos nove inteligências, infelizmente entramos em uma escola que 
muitas vezes apenas trabalha com dois eixos e assim perdemos a totalidade das múltiplas 
inteligências e nos julgamos incapazes.  

A escola não poder ser um entrave para seus aprendizes, mas sim uma porta aberta para que 
os mesmos descubram suas capacidades e as utilizem, e respeitando as potencialidades de 
todos e se tornando uma escola inclusiva. 

Características das múltiplas inteligências 

Faz-se necessário que o professor conheça e possa indentificar as principais características dos 
seus alunos, e também o perfil dos mesmos e com este conhecimento ajudá-los a terem uma 
aprendizagem significativa e assim como diz Celso Antunes”descobrir-se como um artesão que 
inventa soluções para os desafios impostos pela massificação da informação.” 



 

 

Lingüística                    

- Gosta de ouvir; 

- Gosta de ler;                 

- Gosta de escrever ;  

- Gosta de poesia e de jogos com palavras; 

- Pode ser bom orador e bom em debates;                   

- Pode ter facilidade em organizar as  idéias por escrito e gosta de produzir textos criativos. 

 

Lógico-matemática       

- Aprecia cálculos; 

- Gosta de ser preciso; 

- Aprecia a resolução de problemas; 

- Gosta de tirar conclusões; 

- Apresenta explicações claras e precisas; 

- Têm boa argumentação 

-  Utilizam estruturas lógicas 

 

Espacial                       

-  Apreciam figuras; 

-  Tem facilidade para indicar trajetos; 

-  Lê com facilidade gráficos,mapas; 



- Cria imagens; 

- Gosta de construir maquetes; 

- Entende com facilidade os conceitos de Geometria. 

 

Pictória     

- Aprecia ou produzem desenhos e pinturas;                                                  

- Percebe e produz imagens gráficas e visualizam detalhes; 

- Aprecia imagens complexas em programas de informática; 

- Tenta desenhar, pintar ou reproduzir objetos em forma gráfica; 

- Gosta de elaborar a representação visual das informações. 

 

Musical        

- Sensível à entonação, ao ritmo e ao timbre; 

- Sensível ao poder emocional da música; 

-  Procura ouvir música sempre que pode; 

-  Responde à música com movimentos  

-  Corporais, criando, imitando e expressando os ritmos e tempos musicais; 

-  Reconhece e discute diferentes estilos e gêneros musicais; 

-  Gosta de cantar ou tocar instrumentos 

-  Percebe a intenção do compositor da Música. 

 

Corporal-cinestésica     

- Possui controle excepcional do próprio corpo; 

- Controla os objetos; 

- Prefere atividades que envolvam manipulação de materiais ou movimentos corporais; 

                                  Mostra-se irrequieto ou aborrecido se ficar muito tempo parado. 

 

Interpessoal       

- Relaciona-se bem; 

- Comunica-se bem; 



- Às vezes manipula opiniões; 

- Aprecia atividade em grupo; 

- Gosta de cooperar; 

- Forma e mantém relações sociais; 

- Adapta-se facilmente a novos ambientes; 

- Mostra habilidades para mediar e organizar um grupo em torno de um trabalho ou de uma 
causa comum. 

 

Intrapessoal                 

- Consciente dos próprios sentimentos; 

- Tem um senso do eu bastante desenvolvido; 

- É motivado e possui metas próprias; 

- Trabalha de modo independente; 

- Deseja ser diferente da tendência geral; 

- Possui”intuição”; 

- Tem consciência de seus limites e possilidades. 

 

Família 

É de suma importância que a família esteja também inserida dentro destas novas descobertas. 
Bianchini(2001) sinaliza a necessidade de ampliar a inter-relação e também a interação entre 
a família, a escola e o filho/aluno. Pois muitos pais exigem de seus filhos/alunos uma 
capacidade mental exemplar, alguns não admitem que seus filhos tirem notas baixas ou 
mesmo tenham dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. 

A escola deve chamar os pais e compartilhar com eles esta nova visão sobre a inteligência, 
para que os pais sejam cooperadores do ato pedagógico e do aprendizado de seus filhos, para 
que os pais sejam também participativos dentro do aprendizado. 

 

Dentro do laboratório – sala de aula 

Vejo através do conhecimento das múltiplas inteligências uma grande abertura para que os 
alunos possam se sentir agentes de sua própria aprendizagem, realmente participantes dentro 
da arte educativa e principalmente que o professor e aluno sejam respeitados, pois ambos 
estão descobrindo dentro do fazer educativo um novo caminhar. 

É necessário destacar que o processo educativo não é o conteúdo do que é aprendido, mas a 
forma como é aprendido, sendo este um dos ideais educacionais de John Locke. 

 



Este professor dentro da sala de aula é que vai perceber qual atividade que usará para  dentro 
do processo educativo para atingir determinado objetivo, pois somos indivíduos que trabalham 
de forma única e distinta, sendo assim e é ele que seleciona as atividades que devem ser 
empregadas, não se pode dar uma receita pronta, pois cada turma apresenta uma 
característica, cada uma apresenta as suas diversidades. Transcrevo aqui algumas sugestões 
para auxiliar o professor a identificar quais atividades que podem ser usadas na sala de aula, 
para assim estimular as inteligências de seus alunos e desta forma tornar mais efetiva a sua 
prática pedagógica. 

 

 

Lingüística (fazer leituras variadas;produzir diferentes tipos de texto;trabalhar com debates e 
discussões;produzir livros pessoais) 

 

Pictórica (valorizar as artes gráficas;analisar pinturas, gravuras e outras imagens,estimular o 
desenho como forma de expressão;integrar arte nas diferentes disciplinas) 

 

Corporal (usar dramatizações; realizar brincadeiras;trabalhar com mímica) 

Interpessoal (desenvolver atividades que exijam cooperação;promover trabalhos em 
grupo;propor jogos;estimular a comunicação oral e escrita) 

Intrapessoal (estabelecer suas próprias metas;refletir sobre o próprio raciocínio;disutir, 
refletir ou escrever a respeito de suas vivências e sensações.) 

Musical (ouvir música;compor músicas;usar um instrumento musical, produzir trilha para uma 
peça ou vídeo) 

Lógico-matemática (propor problemas para que sejam resolvidos;analisar dados;trabalhar 
com números, medidas,geometria;propor experimentos) 

Espacial (fazer mapas, croquis, plantas e maquetes;descrever trajetos;resolver quebra-
cabeças;produzir gráficos e trabalhar com geometria.) 

 



Aplicabilidade 

No primeiro momento utilizei o conhecido jogo Bingo com os alunos(grupo de quatro) para  
fixar os números que aprenderam em inglês. Primeiro eu falava o número em inglês e eles 
marcavam na cartela. 

Exemplo: T: fourteen 

A: marcavam na tabela de Bingo(se eles tivessem naquela cartela) 

No segundo momento eu escrevi uma conta de somar(ou de diminuir ou de multiplicação)os 
alunos teriam que marcar na cartela de Bingp o número por escrito do total da soma, da 
diminuição ou da multiplicação. 

Exemplo:  T: escrevo na lousa somente  (16+14)  

OBS: a soma eles realizam de cabeça, pois não menciono o valor total. 

A: identificam na cartela “thirty” 

A  proposta ao selecionar esta atividade foi adaptá-la a minha necessidade, para que o 
aprendizado fosse concretizado de uma forma diversificada e divertida, além disso, constatei 
que desta maneira eu poderia envolver as inteligências lingüísticas, lógico-matemática, inter e  
intrapessoal, além de tudo, estariam aprendendo a cooperar um com os outros e 
principalmente o respeito mútuo. 

A maioria dos alunos gostou desta atividade e todos ficaram bastante concentrados, 
principalmente porque dei um ponto para os acertos desta atividade,na verdade não dei, eles 
conquistaram os pontos, aproveitei esta oportunidade para trabalhar com eles isso, que o 
aluno conquista os pontos, atuando na atividade proposta. 

Não se deve manter o aluno aprisionado somente em duas linguagens, pois as múltiplas 
inteligências estão dentro dos nossos alunos, gritando:”Queremos atuar!” 

Para finalizar desejo ressaltar que é muito importante que o professor esteja atento e estude 
as novas descobertas com relação à aprendizagem do ser humano, porém constato que todo 
este processo deve ser planejado e avaliado para que estas estratégias dêem frutos dentro do 
fazer educativo pois desta forma o professor deve sempre buscar e assim re-descobrir 
estratégias que possam auxiliá-lo dentro do processo educativo, para que este se torne 
agradável e envolvente, descostruindo uma educação rígida e estática de uma forma 
consciente e atuante. 
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