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RESUMO 
O presente artigo consiste numa visão bibliografia, tendo como objeto de pesquisa a Teoria 
das Inteligências Múltiplas elaborada por Howard Gardner, onde ele critica a visão 
tradicionalista da inteligência, que era de certa forma padronizada, mensurada através de 
testes como o de Q.I., revolucionando dessa maneira o campo da psicologia com seus estudos 
sobre as potencialidades humanas. Gardner afirma que as pessoas possuem oito tipos de 
inteligências: Musical, Corporal-Cinestésica, Lógico-Matemática, Linguística, Espacial, 
Interpessoal, Intrapessoal e Naturalística. Para identificá-las é necessário a observação 
constante de alunos, objetivando a decifração de suas habilidades e capacidades, assim como 
também de suas dificuldades, tendo em vista que o ser humano é único, e, que seu tempo de 
aprendizagem é variado. O trabalho tem como finalidade explorar as inteligências através dos 
conteúdos pedagógicos, que estimulam e avaliam o desenvolvimento do aluno de forma 
diferenciada, encaminhando o aluno a desenvolver suas inteligências múltiplas.  

 
 

 

INTRODUÇÃO 

 Afim de buscar soluções para a visão tradicionalista da educação, Howard Gardner 

(1980) elaborou a Teoria das Inteligências Múltiplas, que defende que o ser humano possuí 8 

inteligências diferentes, não limitando-se dessa maneira apenas à linguística e questões 

lógicas. Gardner disserta sobre sua tese afirmando que as oito inteligências operam em 

conjunto, mas que em cada pessoa destacam-se em maior ou menor grau, influenciadas por 

sua vivência com o meio social e a estimulação dada à elas. São definidas por ele: Inteligência 

linguística ou verbal; Inteligência lógico matemática; Inteligência espacial; Inteligência 

Musical; Inteligência corporal-cinestésica; Inteligência interpessoal e Inteligência 

intrapessoal, também conhecidas como inteligências pessoais. 
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Esse artigo científico possuí caráter qualitativo, definido por Gerhardt e Silveira 

(2009) como “A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das 

relações sociais.” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.32) 

E ainda, complementa dizendo: 

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 
hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das relações 
entre o global e o local em determinado fenômeno; observância das diferenças entre 
o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos 
buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos [...]. 
(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.32) 

 

De natureza exploratória, o trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica e 

pesquisa documental, sendo assim, temos por tema deste artigo “A incorporação da teoria das 

inteligências múltiplas na prática pedagógica”, dado que Gardner visava uma escola onde o 

centro do processo educativo fosse o próprio aluno, tendo como problematização o 

questionamento “Como estimular as inteligências múltiplas em sala de aula?”. O objetivo 

geral a ser alcançado ao final deste trabalho compreende em descrever maneiras de 

desenvolver as inteligências múltiplas no ambiente escolar, portanto, os objetivos específicos 

baseiam-se em compreender as inteligências múltiplas, transcrever atividades relacionando o 

conteúdo às inteligências múltiplas, descrever meios para que os educadores possam 

identifica-las e apontar como avalia-las. 
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1. TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 
 

Howard Gardner criticou a visão tradicionalista da inteligência, afirmando que apenas 

testes de QI padronizados não eram suficientes para “medir” a inteligência humana, pois, eles 

predizem o desempenho escolar com certa exatidão, mas não predizem de maneira satisfatória 

o desempenho de uma profissão depois da instrução formal.  

Para sustentar sua tese, Howard Gardner elaborou a teoria das Inteligências Múltiplas 

(I.M), mudando as linhas de conhecimentos neurológicos sobre a mente humana. Para o 

desenvolvimento de sua teoria observou em culturas diversificadas a maneira de como os 

indivíduos desenvolvem as características necessárias para viver em sociedade, juntamente 

com estudos sobre a ciência cognitiva (estudo da mente) e a neurociência (estudo do cérebro). 

Buscava uma visão pluralista da mente, onde reconhecessem que as pessoas possuem forças 

cognitivas diferenciadas, e, que as escolas fossem centradas no indivíduo, considerando muito 

mais que perguntas linguísticas e questões lógico matemáticas, explorando assim o real 

potencial do ser humano. Em suas palavras: 

 
[...] o propósito da escola deveria ser o de desenvolver as inteligências e ajudar as 
pessoas a atingirem objetivos de ocupação e passatempo adequados ao seu espectro 
particular de inteligências. As pessoas que são ajudadas a fazer isso, acredito, se 
sentem mais engajadas e competentes, e portanto mais inclinadas a servirem à 
sociedade de uma maneira construtiva. Estas idéias, e a crítica de uma visão 
universalista da mente com a qual eu comecei, conduziram à noção de uma escola 
centrada no indivíduo, voltada para um entendimento e desenvolvimento ótimos do 
perfil cognitivo de cada aluno [...]. (GARDNER, 1993, p.16) 

 
O avanço científico trazido por Gardner contribuiu significativamente com a medicina, 

no âmbito da compreensão das variadas disfunções mentais e no cuidado das patologias 

cerebrais, mas também, é inegável o avanço educacional impulsionado pela teoria das I.M, 

pois lançou novas bases para a compreensão da aprendizagem e estimulação das inteligências, 

preocupando-se com distúrbios de atenção, criatividade e memorização. A quebra de 

paradigmas acompanhado por essa nova visão pluralista interveem na educação, no âmbito de 

que o sistema de ensino convencional agregue à sua prática atividades voltadas aos estímulo e 

educação cerebral, entretanto, toda essa mudança não possuí implicações financeiras para a 

instituição e nem treinamentos excessivos e prolongados para os educadores. 
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São oito as inteligências identificadas e desenvolvidas por Gardner, ele afirma que elas 

não operam isoladamente, sendo assim, trabalham em conjunto de forma combinada. 

Também diz que todos os sujeitos apresentam as oito inteligências e possuem capacidade para 

lidar com todas, mas, que algumas são mais desenvolvidas que outras, de acordo com o 

ambiente cultural onde estão inseridos, porém, se identificado precocemente em qual área 

dispõe maior dificuldade é possível trabalhar para desenvolve-la sem muitas implicações, 

contudo, se a dificuldade for notada somente na idade adulta o sujeito terá mais dificuldades 

no decorrer do processo de desenvolvimento da mesma. De acordo com Gardner (1993) todas 

têm igual direito e prioridade, ou seja, possuem a mesma importância, diante desse fato 

falaremos isoladamente sobre cada inteligência definida por ele: 

Inteligência linguística ou verbal: Habilidade para lidar com a língua de maneiras 

diversificadas, sendo ela verbal, escrita ou gestual. Pessoas com maior domínio dessa 

inteligência possuem facilidade em expressar ideias, convencer, contar histórias, no geral, 

facilidade na comunicação, como exemplos podemos citar escritores, advogados e jornalistas.  

Inteligência lógico-matemática: Está ligada à capacidade de analisar e resolver 

problemas matemáticos, capacidade de raciocínio lógico, sistematização e ordem. 

Matemáticos, cientistas e engenheiros apresentam menor dificuldade na mesma. 

Inteligência espacial: Competência para lidar com o espaço, seja ele grande ou 

pequeno, percepção e manipulação do mundo visual de diferentes perspectivas e ângulos. 

Indivíduos com essa inteligência aflorada possuem ampla observação, projetam imagens 

mentalmente e são atentas aos detalhes. Cirurgiões plásticos, arquitetos e publicitários são 

exemplos. 

Inteligência musical: Essa inteligência é muito associada a inteligência linguística, 

pois, está relacionada à habilidade de compor letras de músicas, assim como tocar 

instrumentos, ser sensível aos timbres e ritmos diferenciados, nesse campo estão inseridos 

cantores e músicos. 

Inteligência corporal-cinestésica: São as habilidades motoras, envolve a capacidade de 

expressar sentimentos utilizando o corpo, assim como também domínio de seus movimentos, 

destacam-se nessa inteligência: dançarinos, artesãos, atores, atletas e cirurgiões. 
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Inteligência intrapessoal: Essa inteligência é pessoal, baseia-se na compreensão dos 

próprios sentimentos e objeções, ofertando a habilidade em resoluções de conflitos internos. É 

também conhecido como autoconhecimento. 

Inteligência interpessoal: É também uma inteligência pessoal, mas essa compreende a 

empatia em relação ao outro. O indivíduo possuí a compreensão de intenções, desejos, humor 

e temperamento do próximo. Professores, psicoterapeutas e vendedoras precisam ter essa 

inteligência aflorada. 

Inteligência naturalista: Designa a capacidade humana mais sensitiva aos padrões da 

natureza, como perceber as probabilidades climáticas, reconhecer e classificar plantas e 

animais. São altamente conectados com a natureza, exemplos que podemos citar são 

agricultores, biólogos e botânicos. 

 

2. IDENTIFICANDO AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS  
 

A identificação das inteligências múltiplas parte do princípio de que cada 

aluno possuí necessidades diversas e diferenciadas, sendo assim, para que os professores 

possam identifica-las, é preciso que observem atentamente os educandos e suas 

características, descobrindo quais habilidades são ou não desenvolvidas. Para poder entender 

seus alunos, antes de tudo, é preciso respeitar suas distintas linguagens e formas 

de expressar seus sentimentos, trabalhando com atividades significativas para a evolução das 

inteligências múltiplas e da aprendizagem. As observações feitas e informações colhidas nos 

momentos em que os educandos interagem com o meio de forma livre e não dirigida trazem 

consigo ampla importância sobre o perfil de cada aluno.  

 
Antunes (2001, p.10) afirma que é fundamental a observação em cada pessoa de suas 

inteligências “brilhantes”, as “medíocres” e as mais “apagadas”. O fato de uma criança não 

ser 100% desenvolvida em determinada inteligência não significa que não à possui, uma vez 

que os alunos são diferentes em seus desenvolvimentos cognitivos, afetivos e motores, 

obtendo grande influência do meio em que estão inseridos, dado que 

este molda suas ações, seus sentimentos e sua linguagem. Dessa forma, cada um possuí seu 

próprio tempo de aprendizagem, sendo primordial respeitá-lo. Adiante complementa sua fala 

dizendo:   



 

4 
 

 
É importante destacar que o espectro de Inteligências em cada pessoa alterna mais 
expressividade em algumas e menos em outra, nossas Inteligências se interpõe 
e em nossas ações atuam de forma integrada e que é praticamente impossível 
identificar-se formas nítidas e Inteligências “puras”. (ANTUNES, 2001, p.17)  

 
 

A teoria das inteligências múltiplas propõe que os educadores realizem modificações 

na sala de aula e em sua prática didática, para que a aprendizagem seja satisfatória. Cada 

indivíduo contém sua singularidade, onde apresentam traços integrados de diversas 

inteligências conjuntas, ou seja, as inteligências se manifestam de formas variadas e em 

diferentes graus, atuando simultaneamente em cada ser. 

Quando se é utilizado diferentes instrumentos avaliativos tem-se a oportunidade de 

identificar meios de aprendizagem alternativos, assim como aspectos mais simples e 

lúdicos para análise do conhecimento prévio dos alunos. Quando o professor já avaliou e 

constatou que um aluno não desenvolveu uma inteligência como deveria, 

cabe a ele reestruturar diferentes atividades para que o aluno atinja seu potencial, 

aperfeiçoando suas habilidades e aprendizagem, ou seja, o docente deve ensinar o mesmo 

conteúdo de diferentes maneiras.  

Todas as disciplinas dentro do currículo estruturado ofertam possibilidades de 

desenvolvimento para cada uma das oito inteligências, sendo assim, no momento em que 

o professor for elaborar o planejamento de suas aula é importante que pense no progresso e 

estimulação das mesmas, analisando ferramentas que consistam nas diversas teorias de 

aprendizagem.   

 

3. EXPLORANDO AS INTELIGÊNCIAS ATRAVÉS DE CONTEÚDOS 
ESCOLARES 

 

Na atualidade é comum ouvir-se falar que cada criança possuí seu ritmo, seu próprio 

tempo e que aprendem de maneiras diferenciadas, contudo, ainda hoje na prática docente 

mantém-se a velha metodologia do tradicionalismo educacional, onde o educador é o detentor 

do saber e o aluno um mero receptor. Ao observar verdadeiramente seus alunos torna-se 

perceptível seus critérios, gostos, manias, familiaridades e a maneira que melhor aprendem e 

se desenvolvem, pensando nisso Smole ressalta: 
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Tomando por base a concepção de inteligências múltiplas, vislumbramos a 
possibilidade de pensar uma educação escolar bem diferente da que predomina hoje 
em nossas escolas. A visão pluralista da mente reconhece muitas facetas diversas da 
cognição; reconhece também que as pessoas têm forças cognitivas diferenciadas e 
estilos de aprendizagem contrastantes. (SMOLE, 1999, p. 19) 
 

 
Diante desse fato, neste fascículo iremos aprofundar nossos conhecimentos sobre as 

características apresentadas em cada uma das oito inteligências retratadas por Gardner, onde 

será relatado algumas ideias de desenvolvimento e estimulação das mesmas no ambiente 

escolar, considerando o currículo formal estipulado pela nova BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular). 

Segundo Zattar (2007, p.64) “As diferenças individuais interferem diretamente na 

forma de como o sujeito aprende, em relação ao seu tempo e ao seu modo. As estratégias 

utilizadas são diferentes, o que nos remete para uma das variáveis que podem interferir numa 

aprendizagem mais significativa, que são as estratégias de aprendizagem”. 

Ou seja, o intuito em questão não é somente estimular o educando a desenvolver suas 

diversas inteligências no ambiente escolar, mas também de que o educador aprimore suas 

metodologias, seus conhecimentos e sua mente, para que veja o aluno como um ser único e 

volte suas estratégias de ensino para quem realmente deve ser o foco desse processo: o 

discente. Mas, que acima de tudo desenvolva-se criticidade e reflexão para compreender que 

as outras inteligências possuem real importância, tal como a inteligência linguística e a lógico 

matemática, somente dessa maneira o paradigma da educação será rompido. 

 
Explorando a Inteligência Lógico Matemática. 

A inteligência lógico matemática alcança maior aptidão na adolescência e no começo 

da idade adulta, pode ser trabalhada de maneira interdisciplinar em outras disciplinas e como 

qualquer outra inteligência deve ser estimulada desde a puerícia. Sujeitos que possuem essa 

inteligência aflorada revelam grande destreza com cálculos, facilidade na resolução de 

problemas lógicos e eficácia em diferenciar padrões numéricos. Algumas sugestões para 

explorar essa inteligência em sala de aula, seriam: 

 Experimente propor diversas linhas do tempo desde as que envolvem a vida pessoal 

do aluno, até a projeção de teorias, fatos e hipóteses em seu desenvolvimento 

temporal. (ANTUNES, 2001, p. 22) 
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Para o desenvolvimento dessa atividade pode-se utilizar as disciplinas de geografia e 

história, onde os alunos pesquisariam sobre a cultura de determinada região, o relevo, o clima, 

a história do local, a vegetação. O educador pode separar a turma em dois grupos diferentes, 

as informações coletadas pelo primeiro grupo serviriam para construir uma linha do tempo 

citando os fatos históricos e mudanças regionais que ocorreram, enquanto o outro grupo 

registra os mesmos dados da região onde moram, podendo assim, posteriormente às 

apresentações fazerem comparações e hipóteses. Na educação infantil, esse tema ainda pode 

ser trabalhado criando uma “árvore genealógica” da família do educando, atividades que 

abordem seu crescimento comparando o tamanho que era ao nascer com o que possuí 

atualmente, as comidas que comiam quando eram bebês e as que ingerem agora. É preciso 

confrontar a criança problematizando o que era capaz de fazer sozinho relacionado a 

atualidade do que consegue fazer agora.  

 Uma atividade exploradora interessante ocorre quando nossos alunos permitem 

aprendem a construir alguns mapas conceituais. (ANTUNES, 2001, p. 23) 

Qualquer matéria pode ser utilizada para que esse estimulo seja desenvolvido, pode-se 

entregar um texto e pedir que o aluno leia, pesquise o significado das palavras desconhecidas 

e monte um mapa conceitual, contendo as partes mais relevantes abordadas no texto. Essa é 

uma ótima ferramenta didática gráfica de estudo, baseada em sistematização, classificação e 

relações de conceito/ideia. 

 É sempre importante que o aluno aprenda a observar na natureza, nos temas descritos, 

nas paisagens relatadas a presença de padrões de simetria e de formas geométricas 

(ANTUNES, 2001, p.24). 

Após ser trabalhada as diferentes formas geométricas é possível levar a turma num 

ambiente aberto e pedir para que observem ao redor e anotem o nome dos objetos/paisagens e 

ao lado nomeiem a figura geométrica que à ele pode ser associado. Ao voltar para a sala de 

aula, reunir as informações coletadas numa roda de conversa, pedindo para que cada um fale o 

que anotou, logo em seguida, pode-se pedir para que formem um desenho com as figuras 

geométricas, esse desenho pode ser livre ou dirigido, ressaltando que a aplicação deve ser 

adequada à faixa etária da classe. 
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Explorando a Inteligência Musical 

É considerada como a inteligência que se desenvolve mais precocemente, pode e deve 

ser estimulada em todo processo escolar nas mais variadas disciplinas. Pessoas que a possuem 

mais desenvolvida são extremamente sensíveis à absorção, modificação e interlocução de  

diferentes sons, timbres e ritmos que não necessariamente precisam serem produzidos por um 

instrumento musical e apreciam fortemente as diferentes maneiras de expressividade musical. 

 Uma atividade interessante é estimular os alunos a transformar textos, mensagens ou 

ideias em paródias, adaptando-se os conteúdos com os quais se trabalha a música 

populares com letras alteradas e, dessa forma, contextualizada ao que se ensina. 

(ANTUNES, 2001, p.25) 

O docente pode solicitar que os alunos formem grupos para a criação de uma paródia, 

sobre determinado conteúdo e/ou tema. Para o desenvolvimento da atividade é possível 

utilizar as TIC’s (tecnologias da informação e comunicação) como forma de expor as paródias 

feitas pelos alunos. 

 Um concurso de trovas ou mesmo de texto em “rappers” pode animar pesquisas e 

desenvolver projetos que explorem linguagens diferentes para um mesmo tema. 

(ANTUNES, 2001, p. 26) 

Esse é um ótimo recurso para o professor (a) de língua portuguesa explorar as 

variedades linguísticas existentes na cultura brasileira. O trabalho com projetos se enquadraria 

perfeitamente para o andamento dessa atividade, além de língua portuguesa os educadores de 

outras disciplinas podem contribuir significativamente para o andamento da atividade, 

contextualizando também os conteúdos a serem palestrados. 

 Com os alunos de menor idade é sempre interessante a criatividade de se transformas 

sucatas em instrumentos musicais levando-os a comparar, compreender, analisar e 

classificar diferentes tons e timbres. (ANTUNES, 2001, p. 27) 

Como relatado por Antunes na citação acima o objetivo dessa tarefa torna-se claro, a 

ideia é criar diversos instrumentos musicais através de sucatas, mas atenção, para que o 

aprendizado seja completo e significativo vale ressaltar que a construção deve ser do aluno, 

tendo o professor como mediador, a criança deve participar ativamente de todo o processo de 
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criação dos mesmos. Após a primeira etapa do processo ser concluída o educador mediará 

perguntas problematizadoras a respeito dos tons e timbres, posteriormente é possível criar 

uma pequena banda, para que eles utilizem os instrumentos. 

 

 

Explorando a inteligência corporal cinestésica 

A Inteligência em questão possuí um grande vilão que prejudica seu desenvolvimento, 

ele têm ficado a cada dia mais constante na vida das crianças e dos jovens do Brasil e do 

mundo: o uso excessivo da televisão, dos smartphones e dos jogos eletrônicos, esses objetos 

vem deixando seus usuários cada vez mais sedentário e preguiçosos, o que anula o 

desenvolvimento da inteligência corporal-cinestésica. Antunes (2001, p.28) ressalta: 

 

Talvez o maior inimigo dessa Inteligência seja o hábito exagerado de se explorar a 
televisão ou jogos eletrônicos, afastando a criança e o adolescente de quadras, sol, 
praias, montanhas, caminhadas, bolas, petecas e outros objetos, eventos ou 
ambientes essenciais à harmonia corporal. 

 

Essa inteligência é baseada em destreza do próprio corpo e seus movimentos, utilizada 

em diversas maneiras de comunicação expressiva (força, flexibilidade, gestos, danças e 

outros) é estimulada desde o nascimento e segue seu ciclo evolutivo até o começo da idade 

adulta.  

 A teatralização ou representações gestuais constitui recurso importante para a 

transposição da linguagem textual ou numérica para a linguagem corporal. Na mesma 

é importante que não se improvise e que o professor ajude os alunos na construção de 

suas sequências de movimento associados aos conteúdos a aprender. (ANTUNES, 

2001, p. 29) 

Através dessa proposta torna-se fácil realizar um projeto de imersão cultural, podendo 

ser organizado uma peça teatral como a releitura de um livro que fora estudado pela classe, 

considerando o vocabulário linguístico da época, suas vestimentas, seus alimentos e seus 

valores. Assim como em outras propostas realizadas anteriormente a aplicabilidade dessa 

atividade pode caminhar interdisciplinarmente nas mais variadas disciplinas. 
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 A sala de aula é sempre um magnífico espaço para experiências com danças 

contextualizadas a temas curriculares diversos. (ANTUNES, 2001, p. 29) 

Facilmente pode ser explorada em qualquer disciplina, como vivência de cultura o 

educador pode solicitar que os estudantes procurem as danças regionais do país e eu façam 

uma apresentação das mesmas, contando também sua história e originalidade. 

 

 Atividades como gincanas ou mesmo caça ao tesouro podem e devem ocultar etapas 

jamais superadas sem o conhecimento explícito dos conteúdos que se ensina. 

(ANTUNES, 2001, p.29) 

Aqui, pode-se comentar também da importância da prática de esportes, atividades com 

gincanas estimulam o conhecimento de maneira prazerosa e lúdica, além de explorar a 

psicomotricidade do educando. 

Explorando a inteligência espacial. 

Essa inteligência acentua-se entre dois e cinco anos, alcançando seu ápice por volta 

dos 10 anos, mantendo-se assim até a idade avançada. Também conhecida como inteligência 

visuoespacial baseia-se na eficácia de identificação e manipulação do mundo visual de 

diferentes ângulos, como por exemplo a identificação de formas geométricas no espaço e 

recriação dos aspectos visuais partindo de sua própria percepção. Indivíduos que apresentam 

essa inteligência possuem facilidade em leitura de mapas, localização espacial, destreza ao 

dirigir, resolução de problemas usando a visão e criação de imagens mentais. 

 O professor pode alterar o uso de diversas “mensagens cifradas” levando os alunos à 

investigação e descoberta e essas mensagens podem traduzir informações artísticas ou 

científicas dos conteúdos que estejam sendo ministrados. (ANTUNES, 2001, p.33) 
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O professor pode solicitar aos alunos que construam sua própria mensagem cifrada, 

relacionado ao tema que estão estudando, é importante orientá-los quanto à utilização de 

palavras e figuras, o trabalho pode ser realizado individualmente ou em grupo, fica a critério 

da organização do educador. Depois de concluído, solicitar que eles troquem as mensagens 

feitas entre si, e, que cada um decifre o código recebido. Alguns exemplos de mensagens 

cifradas estão apresentadas no apêndice 1 1. 

 A contextualização do que se ensina pode ser enriquecida com a proposta e 

desenvolvimento de gincanas em que os alunos devem estabelecer associações entre o 

tema estudado com pinturas, desenhos, gráficos e, em determinadas circunstâncias, até 

mesmo esculturas. (ANTUNES, 2001, p.33) 

Além de muito lúdico e divertido, as gincanas são consideradas um ótimo instrumento 

de fixação de conteúdo, e se para passar para a próxima “etapa” da brincadeira os estudantes 

tivessem que responder perguntas relacionado ao conteúdo estudado? Poderiam relacionar 

uma obra de arte com o seu autor, tal como fazer uma leitura de mapa para realizar uma caça 

ao tesouro. São diversas as maneiras de se trabalhar com essa brincadeira, o importante é ter 

criatividade. 

 A estratégia conhecida como “Cliber’s” em que se constrói um texto ou mensagem 

observando-se a proibição do uso de uma ou mais palavras estimula a criatividade e 

orienta o pensamento visuoespacial. (ANTUNES, 2001, p.33) 

A proposta sugerida pelo autor é autoexplicativa, a ideia é solicitar aos educandos que 

produzam um texto, um mapa ou até mesmo um desenho, onde a utilização de certas palavras, 

cores e símbolos são proibidos na sua construção, estimulando dessa maneira a atenção, a 

criatividade, o raciocínio e a busca por novos significados. 

Explorando a inteligência naturalista. 

Conhecida por diversos nomes como biológica ou ecológica, essa inteligência foi a 

última adicionada por Gardner à sua pesquisa, destaca-se em pessoas que demonstram 

excessiva empatia com animais e plantas, compreendem amplamente os diversificados 

hábitats existentes e o ecossistema, ainda que não seja cientificamente. Geralmente ela é 

                                                             
1
 Exemplos de mensagens cifradas, verificar p.11. 
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notada por volta dos 2/3 anos de idade, onde a criança se encanta com os animais e plantas, 

ainda que possa aparecer posteriormente. 

 A criação de hábitos naturalistas pode começar com observações progressivamente 

registradas em diários de campo. (ANTUNES, 2001, p.36) 

Construir com seus alunos um diário de explorador é uma excelente ideia para 

estimular essa inteligência, o aluno pode realizar tais observações tanto com o professor 

quanto sozinho, adicionando a ele fotos de paisagens, folhas e outros elementos da natureza 

que julgue importante. 

 A exploração de um espaço e suas transformações – causadas ou não pelo homem – 

[...]. (ANTUNES, 2001, p.37) 

Realizar uma saída pedagógica à uma fazenda, campo e até mesmo uma trilha, onde 

com a mediação do educador os alunos possam observar as transformações do ambiente, 

aproveitando para colher dados para adicionar ao seu “diário de explorador”. 

 Uma exploração naturalista não pode dispensar o uso de uma lupa para observações e 

anotações de profundidade progressiva. (ANTUNES, 2001, p.37) 

Durante as observações, a lupa é um recurso que possibilita aumentar a capacidade 

visual, enriquecendo assim os detalhes do ambiente natural, pode ser utilizada tanto numa 

saída pedagógica, como na observação em casa ou no ambiente escolar. 

Explorando a inteligência linguística 

Caracterizada por desencadear ideias lógicas e coerentes é também conhecida por 

inteligência verbal, destaca-se na infância e desde que, não ocorra nenhuma disfunção, 

mantêm-se vigorosa até a velhice. Pessoas que apresentam as características dessa inteligência 

possuem amplo vocabulário, pois estão sempre em contato com a leitura e a palavra, são 

seletivos na sua fala e escrita, além de terem fragilidade ao entendimento de significados, 

normas gramaticais e estruturação. 

 Existe expressiva riqueza em contar histórias, sobretudo envolvendo o ouvindo em 

participação interativa que cobra sua inventividade e divagação verbal. (ANTUNES, 

2001, p.38) 
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Uma ideia muito legal para essa prática seria contar a história “O grufalo-Julia 

Donaldson”, é possível entreter o leitor de forma divertida, para envolvê-lo durante o percurso 

é possível pedir que ele ouça atentamente as características do Grufalo2 (personagem fictício 

citado no livro), e que, conforme as imagens mentais surgirem ele as passe para o papel, 

desenhando o personagem de acordo com sua imaginação e as características citadas. É uma 

proposta muito divertida para realizar com a turma, no final da história o professor pode pedir 

para que eles deem nome e outras características pessoais ao personagem, em seguida cada 

um irá apresentar seu personagem para a turma. 

 Os alunos podem ser estimulados a inventar poemas ou construir paródias sobre os 

fatos, hipóteses ou teorias que pesquisam. (ANTUNES, 2001, p.40) 

Essa produção pode ser feita em qualquer disciplina, não restringindo-se apenas à 

língua portuguesa. Quando menores os alunos podem produzir rimas com seu nome, na 

adolescência, esse tema fica mais abrangente, pois podem sistematizar fatos históricos e 

culturais num poema, por exemplo. 

 É sempre muito importante que os alunos aprendam a fazer entrevistas e enriqueçam 

suas informações colhendo impressões, ideias, opiniões e, naturalmente, mostrando-se 

capazes de diferenciar e nominar todas essas formas de comunicação. (ANTUNES, 

2001, p.40) 

Essa atividade pode ser realizada em toda formação escolar nas mais variadas 

disciplinas do currículo, o importante aqui é que o aluno interaja com o meio social e que 

percebam as diferentes opiniões que existem. Pode até mesmo ser feito um projeto, onde seja 

construído um “jornal” da turma, onde os educandos entrevistam os colaboradores do colégio 

à respeito de diferentes temas que estão estudando. Podem participar ativamente do processo 

projetando folders, editando as entrevistas, produzindo vídeos, etc. 

Explorando as inteligências pessoais 

As inteligências pessoais são duas: interpessoal e intrapessoal. Enquanto a interpessoal 

é considerada uma inteligência coletiva, dado que suas características são reconhecimento do 

outro, sentimento de empatia com o próximo e facilidade de comunicação nas diversificadas 

relações, a intrapessoal é uma inteligência interna, é o reconhecimento do seu “eu”, ou seja, 
                                                             
2 Personagem principal fictício da história infantil “O Grufalo” da autora Julia Donaldson. 
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do autoconhecimento, autoestima, automotivação e na sensibilidade de conhecimento dos 

próprios sentimentos. Embora manifestem-se desde a vida uterina, é por volta dos 10 anos de 

idade que atingem seu ápice, uma vez que, uma pessoa pode ser excelente em 

interpessoalidade, mas péssima na intrapessoalidade e vice-versa. 

 A contextualização de notícias da televisão ou de jornais para assuntos do cotidiano 

pode abrir interessantes explanações sobre sentimentos e emoções. (ANTUNES, 2001, 

p.45) 

Atualmente é rotineiro notícias nos meios de comunicação que explanam adolescentes 

que foram vítimas de assédios, abusos, bullying, entre outros absurdos. Esses temas podem e 

devem serem comentados em sala de aula, através de debates, de um texto escrito sobre o que 

acham e ou/sentem a respeito do assunto, possibilitando uma mediação entre a mídia e a 

realidade do aluno. Política também é um tema polémico que deve sem amplamente debatido, 

sem que o professor influencie os educandos à respeito de seus valores pessoais, a intenção 

aqui é deixar eu os alunos formem suas percepções, ideias, hipóteses e conclusões sobre os 

fatos, pois, visamos a formação de um ser íntegro e capacitado para ser um cidadão ativo na 

sociedade, fazendo o debate desse assunto essencial no contexto escolar. 

 A escola e a sala de aula são espaços extraordinários para o envolvimento dos alunos 

em campanhas filantrópicas ou cívicas diversas. A ajuda a necessitados ou a 

participação em projetos ambientais integra os alunos e desperta sua sociabilidade, 

sobretudo se ajudados por seus professores. (ANTUNES, 2001, p.45) 

É uma ótima iniciativa começar a trabalhar projetos em que os alunos sejam 

envolvidos realizando trabalho voluntário em ong’s, lar de idosos, orfanatos etc. São 

diferentes as formas que pode-se colocar isso em prática, através de bazares, rifas, bingos, 

campanhas para arrecadação de alimentos e roupas. O importante aqui é levar o aluno à 

reconhecer realidades e contextos de vida diferente dos seus, onde eles se sintam úteis e bem 

ao doar seu tempo, sua dedicação, seu amor e sua compreensão ao próximo. As votações 

podem ser feitas em sala, para decidir qual projeto a turma vai adotar, ou também pode-se 

separar a turma em grupos, onde cada grupo irá à um espaço diferente, depois o educador 

pode pedir que os alunos organizem uma apresentação de como o trabalho foi feito, registros 

de momentos da experiência, como se sentiram ao participar do projeto etc. 
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 Em muitas oportunidades os alunos necessitam receber o convite para a construção de 

seu auto e heterorretrato emocional e isso pode ser feito apoiado em princípios e 

valores que definiram como desejáveis. (ANTUNES, 2001, p.46) 

Além de o aluno se autoconhecer essa atividade possibilita que o educador também 

conheça seu aluno. O professor pode pedir que eles façam um “diário de classe” onde a cada 

dia devem retratar como estão se sentindo à respeito das disciplinas, colegas, familiares e 

assuntos emocionais. Ao lançar essa proposta o educador deve deixar claro que o diário é 

confidencial e nenhum colega vai ter acesso ao conteúdo escrito, somente o professor ao final 

do semestre, e que, todos os dias devem registrar algo, seja uma frase, uma fotografia, um 

poema, um desenho, ou o que eles preferirem. Os alunos devem levar o “diário de classe” 

todos os dias para a escola, para o professor verificar se realmente registraram algo sobre o 

dia anterior. 

 

4. A AVALIAÇÃO 
 

A avaliação é um aspecto central do sistema educacional, para que seja eficaz é 

importante que os professores saiam da zona de conforto e do tradicionalismo. A avaliação 

deve ocorrer durante o processo de construção da aprendizagem, nessa perspectiva o professor 

precisa ser o mediador do conhecimento, utilizando-se da ZDP (zona de desenvolvimento 

proximal)3 trazida por Vygotsky ao campo educacional, além de considerar os estágios de 

desenvolvimento psicológico4 de Piaget, para que possa avaliar seus alunos com 

embasamento científico e psicológico, levando em conta a especificidade de cada educando e 

suas respectivas habilidades e dificuldades. Sendo assim “O estímulo das inteligências 

múltiplas não deve estar limitado a uma avaliação que toma como referência o valor máximo 

e que tem como polo nuclear de referência a expressão de resultados em forma de notas ou de 

conceitos.” (Antunes, 2012, p.109)  

                                                             
3  Zona de Desenvolvimento Proximal:  Refere-se à etapa em que a criança está pronta para compreensão de problemas mais 
complexos, mas ainda necessitando da ajuda de um mediador. 
4 Estágios de Desenvolvimento Psicológico: Piaget considera 4 períodos no processo evolutivo da espécie humana que são 
caracterizados "por aquilo que o indivíduo consegue fazer melhor" no decorrer das diversas faixas etárias ao longo do seu 
processo de desenvolvimento. Cada uma dessas fases é caracterizada por formas diferentes de organização mental que 
possibilitam as diferentes maneiras do indivíduo relacionar-se com a realidade que o rodeia. 
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A atual metodologia avaliativa é baseada em notas fixadas no boletim do educando, 

trazendo consigo resultados alcançados através de uma prova, que tem por objetivo “medir” o 

conhecimento do aluno, sem levar em conta o trajeto traçado para obtenção do mesmo. 

Antunes defende que esse sistema seja substituído pela elaboração de portfólios, onde a real 

valorização da construção da aprendizagem seja efetivada. A proposta baseia-se no aluno 

registrar seu desenvolvimento através de atividades propostas pelo educador, que serão 

anexadas no portfólio, tornando perceptível dessa maneira, a evolução da aprendizagem do 

educando. Uma avaliação adequada da inteligência deve permitir que o aluno explore 

problemas e perceba que consegue orientar-se de maneira confiável, relacionando o novo 

conhecimento com o que já possuía, transformando-se assim numa nova aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando se é falado em inteligências múltiplas o educador logo imagina algo 

impossível de se trabalhar em sala de aula, já que possuí pouco tempo disponível e muita 

matéria para aplicar, nesse ponto, o referido documento possibilita uma reflexão a respeito de 

uma reestruturação da prática pedagógica, mostrando que a principal mudança para uma 

educação de qualidade começa no próprio professor, que deve ter consigo a reflexão de sua 

didática, saindo de sua zona de conforto para que explore as diferentes potencialidades de 

seus alunos.  

 A análise das I. M. propõe ao educador da atualidade um verdadeiro desafio, uma 

mudança de sua prática nos processos de: identificação de seu aluno como um todo, 

estimulação de suas habilidades, superação de suas dificuldades e uma reflexiva abordagem 

avaliativa no espaço escolar, para que seja valorizado a evolução do aluno e não sua nota 

final, ou seja, o processo de aquisição do seu conhecimento. Dado que todos os indivíduos 

possuem as mais variadas inteligências e elas operam em conjunto o educador deve conhecer 

seus alunos, compreendendo que elas possuem diferentes graus em cada ser 

humano, podendo utilizar-se do desenvolvimento de projetos baseados em conteúdos 

curriculares como estratégia para solucionar problemas de aprendizagens em ambas 

inteligências. O trabalho com as I. M. além de poder ser feito de maneira interdisciplinar 

abordando diferentes temas e disciplinas ao mesmo tempo, possibilita ao educando reflexão, 

criticidade, desenvolvimento de suas habilidades, interatividade, superação de seus limites e a 

real construção de aprendizagem.  

As inteligências múltiplas mostram a importância de identificar os pontos fracos e 

fortes da criança, aplicando a melhor forma de ensino, onde os professores possam incentivar 

a capacidade individual e coletiva de cada aluno. Os educandos ao invés de decorar os 

conteúdos, correspondendo assim ao velho método de estimulo/resposta, irá construir seu 

aprendizado.  

A estimulação dessas inteligências tornam a aprendizagem mais compreensível e 

eficaz, podendo ser feita por seus responsáveis desde início de sua vida, dando continuidade 
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nos espaços pedagógicos, uma vez que ao estimular as inteligências em sala, é importante 

aplica-las como um todo sem desintegrar uma da outra.  

Mas, para que de fato esse paradigma educacional seja quebrado é imprescindível o 

educador abrir mão do método tradicional, onde ele é o detentor do conhecimento e seus 

alunos são meros receptores de informações, é preciso aceitar que o aprendizado seja 

construído em conjunto e que os conhecimentos prévios trazidos por eles detém grande valor 

ao desenvolvimento de um novo aprendizado.  
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