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Gardner e as inteligências múltiplas 

Uma menina passa uma hora com um examinador que faz algumas perguntas: Quem descobriu a América? O 
que o estômago faz? O que significa absurdo? A oito centavos, quanto custarão 3 doces? Decore os números 5, 1, 7, 4, 
2, 3 e 8. Algum tempo depois, o examinador pontua as respostas e chega a um número único – o quociente de 
inteligência, ou QI da menina, que foi elaborado pelo francês Alfred Binet no início do século XX a pedido do governo 
daquele país que queria responder a seguinte pergunta: - Quais crianças teriam sucesso na escola? De fato, o escore 
de um teste de QI prevê a habilidade da pessoa de haver-se com matérias escolares, principalmente quando o método 
da escola foca a memória e/ou a inteligência lógica da criança. Mas será que ter sucesso na escola significa ter sucesso 
na vida? 

Esta situação ocorre aos milhares no mundo. Mas alguns indivíduos começaram a se questionar se a 
inteligência não seria algo mais que respostas curtas para perguntas curtas. Imaginemos, por exemplo, um atleta como 
o Pelé. Um gênio na arte do futebol. Sabe-se hoje que seu cérebro faz milhões de cálculos de matemática qualitativa ao 
fazer um lançamento durante um jogo ou ao posicionar-se para receber um passe. Será que Pelé teria conseguido 
refletir num teste de QI toda a sua genialidade? Não? Então o Pelé não é inteligente, não é um gênio? 

Dentre os indivíduos que questionaram esse contexto um deles conseguiu elaborar algo que ficou conhecido 
como Inteligências Múltiplas ou simplesmente IM. Seu nome é Howard Gardner, psicólogo e Ph.D. da Universidade de 
Harvard, que se tornou mundialmente conhecido ao publicar sua Teoria das Inteligências Múltiplas, mostrando que a 
inteligência é composta por inúmeras competências. 

No início das pesquisas, Gardner estudou crianças prodígio, indivíduos talentosos, pacientes com danos 
cerebrais, crianças normais, adultos normais, especialistas em diferentes linhas de pesquisa e indivíduos de diversas 
culturas. Uma lista preliminar de inteligências candidatas foi elaborada e parcialmente validada. No entanto, só poderia 
ser considerada uma inteligência caso fosse encontrada em relativo isolamento em populações especiais, tornar-se 
altamente desenvolvida em indivíduos específicos ou culturas específicas. Além disso, Gardner constatou que as 
inteligências ativavam uma área específica do cérebro. A ausência de alguns ou de todos esses índices eliminaria uma 
inteligência candidata. Tal estudo o fez chegar primeiramente a sete inteligências: lógico-matemática, lingüística, 
interpessoal, intrapessoal, corporal-cinestésica, musical e espacial. 

Lógico-matemática: é a inteligência que determina a habilidade para raciocínio dedutivo, além da capacidade para 
solucionar problemas envolvendo números e demais elementos matemáticos. É a competência mais diretamente 
associada ao pensamento cientifico, portanto, à idéias tradicional de inteligência. 

Lingüística: manifesta-se na habilidade para lidar criativamente com as palavras nos diferentes níveis da linguagem 
(semântica, sintaxe), tanto na formal como na escrita, no caso de sociedades letradas. Particularmente notável nos 
poetas e escritores, é desenvolvida também por oradores, jornalistas, publicitários e vendedores, por exemplo. 

Interpessoal: é a capacidade de uma pessoa dar-se bem com as demais, compreendendo-as, percebendo suas 
motivações e sabendo como satisfazer suas expectativas emocionais. Esse tipo de inteligência ressalta nos indivíduos 
de fácil relacionamento pessoal, como lideres de grupos, políticos, terapeutas, professores e animadores de 
espetáculos. 

Intrapessoal: é a competência de uma pessoa para conhecer-se e estar bem consigo mesma. Administrando seus 
sentimentos e emoções a favor de seus projetos. Enfim, é a capacidade de formar um modelo real de si e utilizá-lo para 
se conduzir proveitosamente na vida, característica dos indivíduos "bem resolvidos", como se diz na linguagem popular. 

Corporal-cinestésica: é a inteligência que se revela como uma especial habilidade para utilizar o próprio corpo de 
diversas maneiras. Envolve tanto o autocontrole corporal quanto a destreza para manipular objetos (cinestesia é o 
sentido pelo qual percebemos os movimentos musculares, o peso e a posição dos membros). Atletas, dançarinos, 
malabaristas e mímicos têm essa inteligência desenvolvida. 

Musical: é a inteligência que permite a alguém organizar sons de maneira criativa, a partir da discriminação de 
elementos como tons, timbres e temas. As pessoas dotadas desse tipo de inteligência geralmente não precisam de 
aprendizado formal para exercê-la, como é o caso de muitos famosos da música popular brasileira. 

Espacial: é a capacidade de formar um modelo mental preciso de uma situação espacial e utilizar esse modelo para 
orientar-se entre objetos ou transformar as características de um determinado espaço. Ela é especialmente 
desenvolvida, por exemplo, em arquitetos, navegadores, pilotos, cirurgiões, engenheiros e escultores. 
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Recentemente, Gardner acrescentou duas novas inteligências - a naturalista e a existencial. 

Naturalista: é a capacidade de entender o mundo da natureza e as suas relações, à habilidade de reconhecer e 
classificar plantas, animais, minerais, incluindo rochas e gramíneas e toda a variedade de fauna e flora e as suas 
contribuições para uma maior compreensão do meio ambiente e de seus componentes. 

Existencial: ou espiritual, é a capacidade de perceber questões sobre elementos que transcendem a percepção 
sensória normal. É fazer questões básicas sobre a vida, a morte, o universo e nos estarrecermos diante de tal fato. É 
abstrair através da fé. É a inteligência de religiosos, líderes espirituais, devotos, etc. 

Além destas nove competências, o pesquisador brasileiro Nílson Machado da Faculdade de Educação da USP 
constatou, através de experimentos, a existência de uma outra inteligência - a pictórica - que vem sido validada por 
outros pesquisadores. Dentre eles, a pesquisadora brasileira Kátia Stocco Smole, doutora em educação pela FEUSP, 
especialista em inteligências múltiplas e coordenadora do Grupo Mathema (http://www.mathema.com.br/) faz coro 
afirmando que outras pesquisas estão em andamento. 

Pictórica: é a faculdade de reproduzir, pelo desenho, objetivos e situações reais ou mentais. E também de organizar 
elementos visuais de forma harmônica, estabelecendo relações estéticas entre elas. Trata-se de uma inteligência que se 
destaca em pintores, artistas plásticos, ilustradores e chargistas. 

Mesmo com tantas inteligências, Gardner afirma que temos potenciais diferentes, apesar de nascermos com 
capacidade para desenvolver todas elas. Fazemos isso naturalmente. A inteligência lingüística, por exemplo, é 
estimulada quando conversamos com outras pessoas. A musical, se cantamos todos os dias. Provavelmente Mozart 
trouxe um potencial musical superior à da maioria das pessoas, e isso influiu positivamente em sua carreira. Agora, é 
claro que, se Mozart tivesse sido criado num ambiente que não lhe proporcionasse contato algum com a música, suas 
chances de se tornar um compositor excepcional seriam menores. 

As inteligências múltiplas e a educação 

Embora a teoria das múltiplas inteligências baseie-se em pesquisas da biologia e da psicologia, é na educação 
que ela tem encontrado as repercussões mais interessantes. Desde a publicação de Estruturas da Mente em 1983, 
vários projetos educacionais utilizando a IM como suporte teórico foram implementados nos Estados Unidos, todos 
decorrentes dos experimentos realizados no Projeto Zero da Universidade de Harvard (http://www.pz.harvard.edu/). 
Esse projeto foi iniciado por Nelson Goodman e co-dirigido por David Perkins e realiza pesquisas básicas sobre 
cognição, aprendizagem e artes há 30 anos. Atualmente, Gardner, que faz parte do projeto, afirma que todos estão 
envolvidos numa variedade de experimentos, incluindo um estudo sobre se a aprendizagem artística "se transfere" para 
outras disciplinas nas escolas e uma revisão das escolas que ensinam para as inteligências múltiplas. Em suma, eles 
têm tentado criar novas idéias e ver se elas podem ser colocadas em prática nas escolas, nos museus e em outros 
ambientes educacionais. Dentre eles destacam-se: 

Projeto SPECTRUM - centrado em novas formas de avaliar e desenvolver o currículo básico para crianças de 4 a 6 
anos. Pesquisadores Responsáveis: Howard Gardner (Harvard University) e David Henry Feldman (Tufts University, 
instituição reconhecida mundialmente pelos seus experimentos em educação). 

Projeto Artes PROPEL - centrado no ensino de artes para adolescentes a partir de três vertentes: produção, percepção 
e reflexão. A avaliação se dá a partir de portifólios desenvolvidos pelos estudantes durante um período de tempo. 
Pesquisadores Responsáveis: Howard Gardner (Harvard University), Drew Gitomer (Educational Testing Service) e 
Dennis Palmer Wolf. 

Projeto MUSE (Museums Uniting with Schools in Education) - explora como os museus de arte podem servir não 
somente como "rotas de passeios" das escolas, mas como agentes ativos da educação. Pesquisadores Responsáveis: 
Jessica Davis e Howard Gardner. 

CATALYST: Desenvolvendo Tecnologia para Educação - criado em 1985 para investigar como os computadores 
podem alavancar situações de aprendizagem. Pesquisadores Responsáveis: Howard Gardner e Joseph Walters. 

Quanto às repercussões nas escolas sabe-se que em 1984 oito delas, públicas, em Indianápolis propuseram 
utilizar a IM no currículo. Em 1987, a "Key School", voltada totalmente para as inteligências múltiplas, abriu suas portas. 
Sob a direção de Pat Bolanos, a Key School está entre as primeiras a adotar a teoria das múltiplas inteligências 
incluindo novas formas de ensinar, aprender, avaliar e expandir as capacidades humanas.  

Bruce Campbell professor na escola básica de Marysville - Washington School District - montou na classe sete 
estações de trabalho para aprendizagem em sete diferentes maneiras. Como resultado, seus estudantes não somente 
tiveram melhor desempenho escolar, como também no âmbito comportamental desenvolveram novas habilidades de 
raciocínio e a habilidade de trabalhar tanto de forma cooperativa como individual. O trabalho de Bruce foi reconhecido 
nacionalmente. No interior de Chicago a Guggenheim School há seis anos utiliza a IM. O Projeto Renaissance, co-
dirigido pelo Dr. David Thornburg (diretor do Thornburg Center for Professional Development) e Sue Teele (diretora da 

http://www.mathema.com.br/
http://www.pz.harvard.edu/
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Educations Extension em UC Riverside) é um projeto de pesquisa que liga estratégias instrucionais e a teoria das 
múltiplas inteligências. O projeto está centrado no desenvolvimento de métodos de ensino e estratégias para ajudar os 
estudantes a desenvolver suas capacidades em todas as inteligências. 

Mesmo assim, Gardner adverte que as inteligências múltiplas não devem ser o objetivo de uma escola. O papel 
delas é funcionar como instrumentos para alcançar objetivos educacionais. Se alguém quiser educar crianças que 
saibam, por exemplo, se relacionar bem, precisa desenvolver as inteligências pessoais dessas crianças. Se alguém 
quiser ensinar conteúdos de determinadas disciplinas, como História ou Química, então deve utilizar as várias 
inteligências que todas as crianças têm e fazer delas instrumentos para que essas crianças aprendam os conteúdos 
desejados de maneira eficiente.  

De ordem mais prática, a teoria das inteligências múltiplas vem apresentando o suporte teórico necessário para 
o repensar do fazer pedagógico E uma polêmica tem circundado algumas discussões. Por exemplo: por que dar 
preferências às inteligências lingüística e lógico-matemática na escola? Uma forma de descentralizar essas atenções 
pode ser permitir que o aluno que se expresse melhor espacialmente entregue sua pesquisa histórica, por exemplo, sob 
a forma de história em quadrinhos ou de um vídeo. Da mesma forma, os que se expressam melhor corporalmente, 
possam realizar o mesmo trabalho produzindo esculturas. Os dotados de inteligência musical compondo canções sobre 
o tema. Isto não quer dizer que a palavra escrita e a linguagem lógico-matemática não mais devam ser admitidas como 
formas de comunicação do saber, mas sim que se democratize a aceitação das outras formas de linguagens e de 
simbolização como meios de expressão do conhecimento dentro da escola. 

Outras repercussões ocorrem no que se refere à educação centrada na criança. Gardner levanta um ponto 
importante que sugere a necessidade da individualização. O primeiro diz respeito ao fato de que, se os indivíduos têm 
perfis cognitivos tão diferentes uns dos outros, as escolas deveriam, ao invés de oferecer uma educação padronizada, 
tentar garantir que cada um recebesse a educação que favorecesse o seu potencial individual. Mas como fazer isso? 
Seria criando e aplicando testes de inteligências múltiplas em tenra idade e ao identificarmos as inteligências mais aptas 
de uma criança criar um caminho específico para ela? Quem nos garantirá que essa será a sua vontade? Não seria 
mais interessante dar-lhe autonomia e oferecer-lhe opções de currículo? Quem sabe criando um currículo básico e outro 
de disciplinas eletivas que poderiam ser escolhidas por ela? Mesmo assim, Gardner ressalta sua preocupação quanto a 
criação de testes específicos para cada inteligência. Ele afirma ser muito arriscado, o que pode nos levar a repetir o 
mesmo tipo de rotulação que ocorreu nos testes únicos de inteligência. 

Os estudos também mostram que se uma escola quer que seus alunos desenvolvam suas inteligências esse 
trabalho precisa ocorrer primeiramente ou concomitantemente com o corpo docente, pois quanto mais um professor se 
aprofundar no desenvolvimento das suas inteligências, maior será o proveito do aluno. 

Sobre as teorias da inteligência existentes, Gardner ressalta a profundidade dos trabalhos do suíço Jean Piaget 
e a sua preocupação com o desenvolvimento do pensamento na criança, no entanto, Piaget nos conta pouco sobre a 
criatividade na vanguarda das ciências e sobre a originalidade, tão valorizada nas artes. Afirma também, que os estágios 
piagetianos podem ser antecipados, haja vista as inovações introduzidas no padrão experimental. Por exemplo, já é 
possível uma criança a partir de 3 anos conservar números, classificar consistentemente e abandonar o egocentrismo. 
As próprias tarefas de Piaget foram transmitidas verbalmente. E atualmente, quando colocadas não lingüisticamente os 
resultados são, com freqüência, diferentes dos obtidos nos laboratórios genebrinos. Isso de forma alguma invalida ou 
enfraquece a teoria piagetiana, no entanto, nos mostra que ainda há muito o que estudar. 
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