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“[...] nosso mundo está cheio de problemas; 

para termos a chance de resolvê-los, 

precisamos utilizar da melhor forma possível 

as inteligências que possuímos. Talvez um 

primeiro passo importante seja o de 

reconhecer a pluralidade das inteligências e 

as muitas maneiras pelas quais os seres 

humanos podem apresentá-las”. 

(HOWARD GARDNER, 2012) 



RESUMO 

 

As perspectivas recentes da Neurociência no âmbito educacional, trouxeram 

importantes subsídios para os pesquisadores do campo da educação no que se 

refere à cognição em seus mais variados aspectos. Uma destas recentes 

perspectivas em que se enquadra esta pesquisa é a Teoria das Inteligências 

Múltiplas (IM) do psicólogo norte-americano Howard Gardner. A revisão bibliográfica, 

além de abordar as principais vertentes sobre as concepções da inteligência, 

apresenta um arcabouço teórico que dá suporte à utilização da Teoria das 

Inteligências Múltiplas como direcionamento na elaboração de metodologias de 

ensino. Assumindo os pressupostos da teoria e refletindo sobre o conteúdo do 

ensino de Reações Químicas, foram desenvolvidas e avaliadas atividades que 

compuseram uma sequência didática que buscava ampliar o aprendizado nesse 

sentido. O planejamento das atividades partiu do levantamento das inteligências 

mais desenvolvidas dos estudantes em questão para obtenção de elementos que 

norteassem a elaboração da sequência didática potencializando esses campos e 

estimulando os demais. O estudo foi conduzido através de observação participante 

para a coleta de informações sobre fatos e impressões tal como ocorreram 

espontaneamente em uma turma de terceiro ano do ensino médio de uma escola 

pública estadual da região central da cidade de Betim, Minas Gerais. Os dados 

foram coletados a partir de materiais escritos produzidos pelos alunos, gravações 

em áudio e vídeo de eventos pontuais e entrevistas semi estruturadas com 

estudantes que apresentaram diferenças mais pronunciadas no perfil de 

inteligências e com a professora. A análise de todos os dados evidenciou a positiva 

relação da teoria das Inteligências Múltiplas como fundamento propulsor para a 

motivação para a aprendizagem, o vínculo entre conceitos científicos e o 

conhecimento cotidiano, a participação e argumentação, a consciência da 

individualidade do processo de aprendizagem além de expor os desafios frente ao 

cotidiano docente nessa perspectiva. A sequência didática desenvolvida, posta 

como o produto final apresentado, foi elaborada para a aplicação em espaços 

formais e não formais de ensino objetivando melhorar a prática profissional no que 

se refere ao processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de Química em 

contextos diversos. Os resultados desta pesquisa também sustentam 

recomendações para que outros conteúdos de Química sejam ensinados de modo 



similar e outros trabalhos sejam conduzidos nesta área a fim de estender o 

conhecimento sobre o ensino de ciências fundamentado na teoria das Inteligências 

Múltiplas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Inteligências Múltiplas, Ensino de Química, Reações Químicas, 

Sequência Didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Recent prospects of Neuroscience in the educational context, provided important 

subsidies for researchers in the field with regard to cognition in its various aspects. 

One such recent perspectives that fits this research is the Theory of Multiple 

Intelligences (MI) of the American psychologist Howard Gardner. The literature 

review, and address key aspects of the intelligence concepts, presents a theoretical 

framework that supports the use of the Theory of Multiple Intelligences as guidance 

in developing teaching methodologies. Assuming the assumptions of the theory and 

reflecting on the contents of Chemical Reactions of education have been developed 

and evaluated activities that composed a didactic sequence that sought to expand 

the learning accordingly. The planning activities came from the survey of the most 

developed intelligences of students concerned to obtain elements that norteassem 

the elaboration of didactic sequence leveraging these fields and encouraging others. 

The study was conducted through participant observation to collect information on 

facts and impressions as occurred spontaneously in a class of third year of high 

school from a public school in the central region of the city of Betim, Minas Gerais. 

Data were collected from written material produced by the students, audio and video 

recordings of specific events and semi structured interviews with students showed 

more pronounced differences in intelligence profile and with the teacher. The 

analysis of the data showed the positive relationship of the theory of Multiple 

Intelligences as propellant foundation for the motivation to learn, the link between 

scientific concepts and the everyday knowledge, participation and advocacy, 

awareness of the individuality of the learning process beyond expose the challenges 

facing the teaching everyday that perspective. The developed didactic sequence, put 

as the final product presented was developed for use in formal settings and non-

formal education aimed at improving professional practice in relation to teaching and 

learning process chemistry content in different contexts. These results also support 

recommendations for other Chemistry content is taught in a similar way and other 

works are conducted in this area in order to extend the knowledge of the science 

education based on the theory of Multiple Intelligences. 

  

KEYWORDS: Multiple Intelligences, Chemistry Teaching, Learning, Chemical 

Reactions. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma pergunta inicial que surge em uma pesquisa que se propõe a analisar o 

processo de ensino e aprendizagem de um assunto relacionado à Química, por 

intermédio de uma teoria de outra área do conhecimento, como a Neurociência é: 

“por que estudar a inteligência e qual seria a relevância desse trabalho no contexto 

de uma Ciência Exata?”. Há um interesse comum, não apenas entre o ensino de 

Química, como das demais disciplinas curriculares e a Psicologia educacional, que 

enfoca o aluno, sua formação e os aspectos psicológicos envolvidos na 

aprendizagem. Tem-se, de fato, percebido e discutido a educação nos mais variados 

campos, observando-se os mais diversos aspectos a ela inerentes: as metodologias, 

as relações, o cotidiano, as práticas e os diagnósticos. As perspectivas recentes da 

Neurociência no âmbito educacional trouxeram importantes subsídios para os 

pesquisadores da área no que se refere à cognição em suas mais variadas 

vertentes. 

Uma destas recentes perspectivas em que se enquadra esta pesquisa é a 

Teoria das Inteligências Múltiplas (IM) do psicólogo norte-americano Howard 

Gardner. Ao apresentá-la, o autor esperava que fosse simplesmente lida, analisada 

e criticada principalmente por seus pares, mas ela despertou um interesse maior nos 

educadores. Esse locus de interesse o entusiasmou a um direcionamento da teoria 

para uma nova vertente: a ótica educacional. Havia relativamente pouco sobre 

educação em sua obra e, justamente por nada ter escrito sobre as implicações 

educacionais da teoria das IM, os leitores ficavam livres para usá-la como 

quisessem. Segundo Gardner, Chen e Moran (2010), alguns consideravam que a 

teoria estava relacionada ao currículo; outros, à pedagogia ou aos processos 

avaliativos. Alguns achavam que a nova teoria era voltada a crianças com 

superdotação; outros a atribuíam a crianças com problemas de aprendizagem. Havia 

aqueles que usaram a teoria para fundamentar a categorização homogênea e a 

utilidade da divisão dos alunos segundo habilidades; outros, pelo agrupamento 

heterogêneo e a eliminação dessas divisões. Curiosamente, nenhum desses 

paradoxos foi defendido na primeira obra de Gardner. Os leitores a usaram para 

apoiar ideias que já defendiam por outras razões. Não ficando imune a esses sinais, 

Gardner começou a refletir sobre questões educacionais e a pensar como a teoria 
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das IM poderia ser útil aos educadores (GARDNER, H.; CHEN, J.; MORAN, S., 

2010). 

Diversas áreas do conhecimento como a psicopedagogia, a neurociência e a 

psicologia cognitiva tem se interessado pelos pressupostos da teoria das IM, uma 

vez que o entendimento dos processos de ensino e aprendizagem pode estimular o 

desenvolvimento da inteligência. A compreensão desses processos expõe a atenção 

com os mecanismos centrais do pensamento, como a organização do 

conhecimento, o processamento de informações, o raciocínio e a tomada de 

decisões, aspectos que vêm sendo apontados nas pesquisas e nas intervenções na 

área da educação (BRUNER, 1991). 

As teorias inatistas tais como a proposta por Chomsky1 consideram que a 

hereditariedade apresenta melhor aceitação e comprovação científica sobre a 

inteligência. Segundo Moura, Azevedo e Mehlecke (2013), o inatismo opõe-se à 

experimentação por considerar que o indivíduo ao nascer já traz estabelecidas as 

condições do conhecimento e da aprendizagem que se manifestarão ou 

imediatamente, ou progressivamente durante o processo de seu desenvolvimento 

biológico. Teorias ambientalistas (ou empiristas) determinam o meio como principal 

fator, e teorias interacionistas entendem que ambos – hereditariedade e meio – 

alteram o desenvolvimento humano (BRANDL, 2005). Embora os resultados dos 

diversos estudos sejam limitados e conflituosos, as evidências atuais apontam que a 

tendência interacionista deve predominar nos estudos sobre a aprendizagem uma 

vez que a maioria das pesquisas voltadas para o estudo da relação entre inteligência 

e hereditariedade tem apontado que a capacidade intelectual, apesar de certamente 

apresentar componentes inatos de origem genética, é mais do que 

consideravelmente influenciada pelas experiências individuais e seus condicionantes 

(ROAZZI e SOUZA, 2002). Essa perspectiva tem causado um interesse crescente 

pelo estudo da inteligência enquanto uma competência ligada a fatores culturais e 

pragmáticos, isto é, a contextos particulares e significativos de todas as realidades, 

passando a mesma a ser compreendida em função das práticas dos indivíduos em 

respeito às suas diferenças em uma mesma cultura e às diferenças entre as culturas 

(GARDNER et al., 1998).  

                                                             
1
 Noam Chomsky: linguista americano que desenvolveu uma teoria de base inatista, contrária ao 

behaviorismo, procurando explicar a origem do desenvolvimento da linguagem humana. 



19 

 

Sobre a influência genética ou do meio em relação ao desenvolvimento das 

IM, Gardner (2000) sustenta que a teoria das Inteligências Múltiplas é neutra na 

questão da hereditariedade de inteligências específicas, mas ressalta a importância 

das interações genéticas e ambientais. Nesse aspecto, o autor rompe com a 

dicotomia natureza-criação e ressalta a interação constante e dinâmica, desde o 

momento da concepção, entre fatores genéticos e ambientais que resulta no 

desenvolvimento geral do indivíduo como sendo resultado de suas potencialidades 

genéticas e, principalmente, das habilidades aprendidas durante as várias fases da 

vida. Gardner (2000) legitima a importância hereditária e reafirma a necessidade da 

estimulação. Entretanto, para o autor, quanto mais inteligente o ambiente, quanto 

mais fortes as intervenções e os recursos disponíveis, mais capazes se tornarão as 

pessoas, e menos importante será sua herança genética” (GARDNER, 2000). Essas 

perspectivas, gradativamente assimiladas ao longo do tempo, tem gerado 

transformações significativas em nível metodológico, com implicações práticas na 

intervenção dos processos de ensino e consequentemente na estimulação da 

aprendizagem (GARDNER et al., 1998). 
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CAPÍTULO 01: APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA  

 

Com origens no exercício de artes e ofícios, aprendizados e instrução informal 

junto aos sujeitos envolvidos, as escolas evoluíram gradativamente em diferentes 

áreas do mundo. Além dos clássicos objetivos acadêmicos, as escolas foram 

projetadas para delinear um tipo de cidadão que fosse útil para a sociedade 

(GARDNER et al., 1998). Nos últimos tempos, com o advento de imensuráveis 

novas formas de escolarização, as escolas passaram a ter uma nova função 

(GARDNER et al., 1998). A geração de novos conhecimentos – pela criação em si, 

ou, mais tipicamente, porque tal criação é considerada essencial para o bem-estar 

de uma nação – é conceituada como uma nova e importante função do sistema 

educacional (GARDNER et al., 1998). 

As metodologias seculares e a consequente avaliação da inteligência 

representam os aspectos mais controvertidos no campo educativo e psicológico 

(GARDNER, 2012). O ensino tradicional, centrado na transmissão-recepção de 

conteúdos preestabelecidos é carente de contextualização histórico-social e de 

significados conceituais. Nesse sentido, faz-se necessário que a escola desenvolva 

ações no propósito de responder aos desafios postos pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (BRASIL, 1996), a partir da qual tem sido constante o 

fomento de iniciativas e ações em contexto escolar que atendam às necessidades 

da sociedade contemporânea, permeada por saberes e conhecimentos em 

constante transformação. No que concerne à área de Ciências da Natureza (CN) 

também têm sido amplas as discussões, pesquisas e proposições, ressaltando 

políticas públicas como as expressas nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 1999) e nas Organizações Curriculares Nacionais 

do Ensino Médio (OCNEM) (BRASIL, 2006). A contextualização é apontada, em 

ambos os documentos mencionados, como um dos eixos centrais norteadores dos 

processos de ensino e aprendizagem de Química no Ensino Médio; esses eixos são 

organizadores “das dinâmicas interativas no ensino de Química, na abordagem de 

situações reais trazidas do cotidiano ou criadas na sala de aula” (BRASIL, 2006).  
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Ainda hoje o sistema avaliativo se faz através de provas psicométricas, que 

só elegem algumas dimensões ou processos cognitivos, desconhecem outros e 

subvalorizam a influência do ambiente no desempenho dos indivíduos (GARDNER 

et al., 1998); situação que se torna mais complexa quando se avaliam pessoas com 

incapacidade cognitiva. Por isso, segundo Gardner (2002), é necessário valorizar as 

capacidades intelectuais, através de processos qualitativos, menos reducionistas 

com mecanismos que estimulem as diferentes formas de construção do 

conhecimento. 

Este estudo pode servir de base para a modernização da didática 

desenvolvida nos diversos ambientes escolares, tomando como fundamento a 

pesquisa realizada com alunos do ensino médio à luz da Teoria das IM, 

culturalmente pouco difundida e aproveitada na prática pedagógica.  

O eixo principal do presente trabalho gira em torno da ideia de que o 

desenvolvimento do ensino de Química e a formação de uma nova perspectiva de 

aprendizagem, pressupõe a ampliação das capacidades cognitivas através da 

proposta de situações que estimulem as diferentes formas de construção do 

conhecimento, ou seja, as diferentes inteligências. Para o fomento destas situações, 

o trabalho contou com os parâmetros organizacionais das sequências de 

aprendizagem ou sequências didáticas (SD) de Zabala (1998) e Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004). A SD apresenta-se como um procedimento de ensino que cria 

condições favoráveis ao desenvolvimento não somente da leitura e da escrita, mas 

de acordo com a trajetória proposta, é capaz de estimular as diferentes inteligências, 

pois as etapas oferecidas durante a sequência ocupam-se com o movimento 

constante de ler, escrever, investigar e construir, utilizando diferentes rotas para os 

diversos objetivos, numa perspectiva sociointeracionista de aprendizagem. Além 

disso, ela considera o aluno como sujeito de seu conhecimento ao lhe dar condições 

de refletir sobre o que sabe e de reelaborar suas ideias, textos e novas descobertas. 

A SD também valoriza a função mediadora do professor, quando atribui a ele a 

responsabilidade de diagnosticar o que o aluno sabe e de intervir, durante a 

realização dos módulos e mediante os resultados das produções iniciais e finais. 

Diante das necessidades formativas dos alunos de Ensino Médio, a sequência 

didática se mostra como uma possibilidade metodológica no desenvolvimento de 

leitores, escritores, pesquisadores ou mesmo curiosos de novos saberes. 
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Tendo como pressuposto a Teoria das IM, os novos desafios apresentados 

acerca das concepções empírico-positivistas da ciência sustentados pelos saberes 

rigidamente livrescos, com memorização e acúmulo de informações de caráter 

descritivo e classificatório, tendem a provocar mudanças radicais na dinâmica 

escolar, já que é solicitada plenamente a professores e alunos, a capacidade de 

adaptação e reinvenção, pois, “segundo as concepções empírico-positivistas, o 

conhecimento advém da experiência: há um real dado em que a razão deve se 

apoiar” (LOPES, 2007). Segundo Pansera de Araújo (2009), por que ensinar hoje na 

mesma lógica em que se aprendeu anteriormente? A autora sugere que, se houver 

uma predisposição à revisão das perspectivas quanto à forma de ensinar e 

aprender, na tentativa de entender com qual paradigma se faz a leitura do real, da 

cultura local e da individualidade, então quem sabe o ensino seja capaz de amenizar 

muitos dos problemas de aprendizagens enfrentados no cotidiano escolar. 

Gardner (2012) e Raabe (2000) apontam que são necessárias novas formas 

de compreensão da cognição, para o enfrentamento dos desafios e a construção de 

meios para colocar as diversas competências a serviço da autoeficiência na 

aprendizagem. Nesse sentido: 

 

A mudança de paradigma de ensino-aprendizagem exigida pelo contexto 
atual, muito explorada por precursores como Piaget e Vygotsky, pressupõe 
o aluno como centro do processo de aprendizagem. Este deve gerenciar 
ativamente o seu próprio processo, fazendo escolhas conscientes, 
desenvolvendo a capacidade de aprender a aprender. (RAABE: 2000, p.1). 
 

Os estudos mais recentes sobre o funcionamento da mente humana 

permitiram a formulação de novas teorias cognitivas que se respaldam amplamente 

em diversas áreas do conhecimento como a biologia, a história, a antropologia e a 

neurociência. Dentre elas, a Teorias das IM, apresenta o mérito de ampliar o 

construtivismo de Jean Piaget e as vertentes sócio-culturais, ao propor um modelo 

plausível da complexidade da mente. A teoria das IM foi fruto de uma revisão radical 

da visão tradicional da inteligência. Seu ponto essencial é que “não existe apenas 

uma capacidade mental subjacente. Ao invés, várias inteligências, funcionando em 

combinação, são necessárias para explicar como os seres humanos assumem 

papeis diversos” (GARDNER, 2000). 
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Gardner (2012) ressalta que a literatura sobre diferentes potencialidades 

individuais, assim como os achados a respeito de diversos campos cognitivos, 

trazem implicações educacionais cruciais; comenta que é importante identificar 

potencialidades e dificuldades num ponto inicial, para que elas se tornem parte do 

planejamento educacional. “(...) Poucas tentativas foram feitas a esse respeito, e os 

testes são mais frequentemente utilizados para apontar dificuldades do que para 

designar capacidades” (GARDNER, 2012). O autor destaca ainda, que as 

consideráveis diferenças entre os indivíduos também colocam em dúvida se todos 

deveriam estar seguindo o mesmo currículo e se, na medida em que existe um 

currículo uniforme, ele precisa ser apresentado da mesma forma para todos os 

indivíduos. Mesmo sem as condições ideais, como salas de aula com número 

excessivo de alunos, o autor ressalta que é possível ir ao encontro da 

individualização do ensino; um dos caminhos propostos é organizar grupos 

formados por aqueles que têm habilidades complementares e ensinar de modos 

diferentes. “Se o professor entende a teoria, consegue lançar mão de outras formas 

de trabalhar - como explorar o que há no entorno da escola” (GARDNER, H. em 

entrevista com SILVA e GUIMARÃES, 1997). 

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

É possível desenvolver uma proposta de ensino através de uma sequência 

didática elaborada à luz da Teoria das Inteligências Múltiplas para a aprendizagem 

do conteúdo “Reações Químicas” considerando esta como um processo individual e 

personalizado? 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a importância da Teoria das Inteligências Múltiplas como subsídio 

pedagógico para a consolidação da aprendizagem do conteúdo Reações Químicas 
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no contexto de possíveis situações em que as habilidades e competências dos 

alunos possam estar sendo limitadas ou inibidas. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Estabelecer uma parceria com a professora de Química do Ensino 

Médio, no sentido de introduzir modificações em sua prática 

pedagógica, valorizando as diferentes inteligências dos estudantes. 

 Elaborar e aplicar uma sequência didática que potencialize e 

desenvolva as diferentes inteligências dos alunos. 

 Verificar as relações dos sujeitos envolvidos no transcorrer do 

desenvolvimento da aplicação da SD. 

 Avaliar o nível de interesse dos alunos na abordagem do conteúdo 

“Reações Químicas” fundamentada na Teoria das IM. 

 Investigar as influências da Teoria das IM nessa aprendizagem e as 

relações entre professor e alunos na perspectiva dessa abordagem. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Há um campo de possibilidades para promover a aprendizagem de Química 

articulada à Teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner através do 

estímulo das habilidades mais evidentes com atividades que permitam o constante 

desenvolvimento destas e incitem outras competências. 

Frente ao significado da ciência para o mundo contemporâneo, o estudo 

propõe uma metodologia que atenda à demanda educacional nesse campo e ainda 

complemente ações já promovidas que possa responder positivamente a essa 

expectativa. 

Para que se possa refletir sobre novas formas de abordagem para o ensino e 

a aprendizagem de Química, é fundamental fazer uma análise de seu 

desenvolvimento nas escolas brasileiras nos últimos tempos. Nessa perspectiva, faz-

se essencial para um educador contemporâneo, vislumbrar, assimilar e concretizar 
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ações e metodologias propostas que sejam inovadoras, bem fundamentadas e que 

respondam positivamente à evolução e individualidade potencial dos estudantes. 

O ensino de Química que habitualmente ocorre na maioria das escolas é algo 

desconectado da realidade do aluno. Tal ensino, na concepção de Mortimer (1998), 

“tem reforçado a visão da ciência como algo estático, como um conjunto de 

verdades imutáveis, de estruturas conceituais congeladas no tempo”. Segundo o 

autor, a culpa desta situação é decorrente da “falta de diálogo [...] entre a linguagem 

científica e a linguagem cotidiana, [...], entre a teoria científica e a prática dos 

fenômenos, entre os princípios científicos e os contextos sociais e tecnológicos em 

que eles se materializam” (MORTIMER, 1998) e esta falta de diálogo não possibilita 

aos alunos referirem o seu conhecimento prévio à luz das novidades que aprendem 

nas aulas de Química. 

No ambiente escolar, de modo geral, os sujeitos interagem com um 

conhecimento essencialmente acadêmico, principalmente através da trivial 

transmissão de informações, supondo que os estudantes, memorizando-as 

passivamente, adquiram o conhecimento acumulado (BRASIL, 1999). Segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Química do Ensino Médio, a promoção do 

conhecimento químico em escala mundial, nos últimos quarenta anos, incorporou 

novas abordagens, objetivando a formação de futuros cientistas, de cidadãos mais 

conscientes e também o desenvolvimento de conhecimentos aplicáveis ao sistema 

produtivo, industrial e agrícola (BRASIL, 1999). Apesar disso, no Brasil, a 

abordagem da Química escolar continua, senão a mesma, a progredir a passos 

muito lentos (BRASIL, 1999). Embora às vezes disfarçada com uma aparência de 

modernidade, “a essência permanece a mesma, priorizando-se as informações 

desligadas da realidade vivida pelos alunos e pelos professores” (BRASIL, 1999). 

Segundo Antunes (2010), a crença de que todo processo de ensino se 

convergia na imagem do professor instalou-se nos meios educacionais por muito 

tempo. O autor salienta que essa perspectiva convergiu-se para que o ensino 

adquirisse autonomia sobre a aprendizagem e quaisquer metodologias de ensino 

passassem a ser utilizadas livre e indistintamente, como se sua efetividade 

garantisse a aprendizagem de todos e como se as formas de assimilação e 

raciocínio fossem únicas. Ainda segundo o autor, atualmente, essa concepção está, 
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ou deveria estar, inteiramente superada, pois as pesquisas recentes assinalam uma 

visão contrária: 

 

(...) o papel do novo professor é o de usar a perspectiva de como se dá a 
aprendizagem, para que, usando a ferramenta dos conteúdos postos pelo 
ambiente e pelo meio social, estimule as diferentes inteligências de seus 
alunos e os leve a se tornarem aptos a resolver problemas ou, quem sabe, 
criar „produtos‟ válidos para seu tempo e sua cultura. (ANTUNES, 2010, 
p.97-98)  

  

A redefinição do papel do educador, segundo Antunes (2010), traduz uma 

certeza e desperta uma ansiedade: a certeza é de que sua função social, 

preliminarmente, é fundamental para a humanidade e que seu compromisso se 

identifica com a garantia da construção de um indivíduo melhor e, portanto, de um 

mundo mais digno; a ansiedade é questionar se, não tendo todas as suas 

inteligências devidamente estimuladas, ele será capaz de se transformar em um 

estimulador de múltiplas inteligências. 

Diante desse cenário, a presente pesquisa ancora-se na perspectiva de que 

uma abordagem temática elaborada à luz da Teoria das Inteligências Múltiplas para 

o desenvolvimento do conteúdo Reações Químicas, pode contribuir para uma 

aprendizagem multilateral de acordo com os processos cognitivos individuais. 

 

1.5 ESTRUTURA DA PESQUISA  

 

A presente pesquisa estrutura-se em quatro capítulos. O capítulo 01 

apresenta a contextualização geral do problema, os objetivos da pesquisa, e a 

justificativa do estudo. O capítulo 02 aporta a revisão da literatura onde destaca-se a 

teoria de fundamento deste trabalho: os estudos de Howard Gardner sobre a 

presença de múltiplas inteligências e as possíveis conexões na construção do 

conhecimento acerca da disciplina de Química. O capítulo aborda também, reflexões 

sobre o ensino de Química ao longo do tempo, além da importância das sequencias 

didáticas como ferramentas direcionais. O capítulo 03 aponta para a relevância da 

pesquisa qualitativa no decorrer do estudo além de descrever a trajetória 

metodológica, o universo da pesquisa, as técnicas de investigação e as atividades 
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desenvolvidas. O capítulo 04 refere-se à apresentação e análise dos dados, 

discussão dos resultados e conclusões finais. 
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CAPÍTULO 02: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTELIGÊNCIA: A COMPLEXIDADE DE SUAS DEFINIÇÕES 

 

A inteligência tem sido um dos temas centrais da Psicologia desde o 

surgimento desta ciência há pouco mais de um século, e também um dos mais 

polêmicos (ROAZI e SOUZA, 2002). Embora exista uma concordância entre 

praticamente todos os teóricos sobre a inteligência, na perspectiva de ser um dos 

aspectos mais marcantes do ser humano, com essencial influência sobre a 

cognição, a competência, a tomada de decisões, a resolução de problemas, a 

aprendizagem, e outros campos, ainda persistem veementes controvérsias e uma 

atmosfera geral de insatisfação no que concerne a uma compreensão científica 

desse campo. Na raiz etimológica: 

 

A palavra “inteligência” tem sua origem na junção de duas palavras latinas: 
inter= entre e eligere= escolher. Em seu sentido mais amplo, significa a 
capacidade cerebral pela qual conseguimos penetrar na compreensão das 
coisas escolhendo o melhor caminho” (ANTUNES, 2010, p. 11) 
 

Entre etimologias e derivações diversas, a palavra “inteligência” significa 

“fazer escolhas”, mas, segundo Prodócimo (2007), esse é um conceito muito 

abrangente, que remete a algumas questões, dentre as quais: “que tipo de 

escolhas?”. 

A tentativa de diferenciar as pessoas e taxá-las de acordo com os níveis de 

inteligência não é uma ideia recente. Nos anos 400, os orientais inventaram testes 

que se propunham a medir a inteligência dos indivíduos para separá-los em castas. 

Segundo Gardner (2002), tentativas para relacionar o cérebro à atividade mental ou 

elucidar raízes físicas de atividades mentais antecedem o século XIX. O autor relata 

que os egípcios localizaram o pensamento no coração e o julgamento na cabeça ou 

nos rins; Pitágoras e Platão sustentavam que a mente encontrava-se no cérebro e, 

de forma análoga, Aristóteles acreditava que a sede da vida estaria no coração, 

enquanto Descartes afirmava que a alma se localizaria na glândula pineal. Gardner 

(2002) ressalta que os cientistas do século XIX não foram os primeiros a tentar 

separar a gama de habilidades intelectuais humanas: 
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O que o século XIX introduziu foram proposições altamente específicas 
sobre o perfil das capacidades mentais humanas e, enfim, esforços 
empiricamente fundamentados no laboratório clínico e experimental para 
relacionar áreas específicas do cérebro a funções cognitivas específicas 
(GARDNER, 2002, p.11) 
 

Os gregos podem ser considerados os precursores do estudo da inteligência. 

Gardner et al. (1998) explicam que “Sócrates e outros filósofos gregos da 

antiguidade, deixaram para as gerações seguintes um legado de perguntas 

referentes à natureza da inteligência”. Segundo os autores, com o início da 

elaboração dos métodos de investigação, eles desenvolveram e discutiram diversas 

questões como: hereditariedade da inteligência, a classificação de pessoas de 

acordo com o conhecimento que possuíam, o conceito de que o conhecimento 

poderia ter origem inata e o papel da percepção dos sentidos na inteligência. Para 

Miranda (2002), “as raízes do estudo científico da inteligência humana podem ser 

datadas pelo interesse por manifestações extremas dessa qualidade do 

comportamento: a genialidade e a deficiência funcional”.  

No século XVII, alguns filósofos-cientistas voltaram a interpelar as ideias de 

inteligência tratadas pelos estudiosos gregos. Segundo Brandl (2005), nesse período 

dois filósofos se destacaram: o racionalista francês René Descartes, que acreditava 

que a mente (ou a alma) era um dom de Deus e imortal, sem atributos físicos (era 

imaterial), e, portanto, deveria ser separada e distinta do corpo – e o filósofo 

britânico e empiricista, John Locke que contestou as declarações de Descartes – 

Locke acreditava que o conhecimento não era inato, e sim, que a mente dos 

indivíduos era como “uma folha em branco”; os conhecimentos são obtidos das 

experiências sensoriais com o meio, e da capacidade de refletir sobre as operações 

mentais. As ideias dos racionalistas e empiricistas, aparentemente incompatíveis, 

foram conciliadas pelo filósofo alemão Immanuel Kant. Como Descartes, Kant 

mantinha algumas noções racionalistas: a mente teria certas propriedades inatas 

que são independentes das experiências detectadas pelos sentidos; ao mesmo 

tempo, como os empiricistas, para obter conhecimento, os seres humanos 

dependem, em parte, da experiência sensorial. Na visão de Kant, a mente humana 

não pode deixar de perceber o mundo sensório de formas que são inatamente 

determinadas (GARDNER et al., 1998). O trabalho de Kant foi seminal para vários 

ramos da psicologia e da ciência cognitiva, no entanto, o filósofo afirmava que não 
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podia existir uma ciência da mente; como os cartesianos, ele argumentava que a 

mente não possuía uma base material sendo impossível sua experimentação 

(GARDNER et al., 1998). Apesar de seu prognóstico, ainda durante sua vida e logo 

depois de sua morte, a pesquisa em várias disciplinas foi eliminando todas as suas 

objeções a um estudo científico da mente (GARDNER et al., 1998). 

No início do século dezenove, o anatomista e frenologista alemão Franz Gall, 

argumentava que as funções humanas estavam ligadas a partes específicas do 

cérebro (os frenologistas acreditavam que era possível conhecer as faculdades 

mentais de uma pessoa apalpando-se as saliências de seu crânio). Os estudos 

anatômicos de Gall indicaram que o desenvolvimento maciço do córtex cerebral no 

homem e nos mamíferos era responsável por suas capacidades, comparando-se 

aos outros animais (CHANGEUX, 1985, citado por GARDNER et al., 1998). Além 

disso, médicos e cientistas europeus, como Marc Dax, Paul Broca e Carl Wernicke, 

encontraram uma relação entre locais específicos de dano cerebral e capacidades 

como produção e compreensão da fala. Brandl (2005) comenta que o método de 

investigação da inteligência desenvolvido nesse período, a craniometria, sustentava 

que o tamanho da cabeça identificava a quantidade de inteligência de um indivíduo. 

Um trecho do livro “A falsa medida do homem” de Stephen Jay Gould (1999, p. 76) 

mostra essa teoria, expondo uma visão preconceituosa da inteligência: “O rosto 

prognático (projetado para frente), a cor de pele mais ou menos negra, o cabelo 

crespo e a inferioridade intelectual e social, estão frequentemente associados, 

enquanto a pele mais ou menos branca, cabelo liso e rosto ortognático (reto) 

constituem os atributos normais dos grupos mais elevados na escala humana [...] 

um grupo de pele negra, cabelo crespo e rosto prognático jamais foi capaz de 

ascender à civilização”. 

No final do século XIX2 surge uma das primeiras abordagens aplicadas ao 

estudo científico da inteligência, a Psicometria, uma estrutura de estudo que 

enfatizava a avaliação da inteligência por meio de testes. Segundo Roazzi e Souza 

(2002), a Psicometria “presume que a inteligência é uma habilidade mental inata, 

                                                             
2
 O primeiro laboratório de psicologia experimental foi criado na Alemanha em 1875 por Wilhelm 

Wundt (1832-1920), no Instituto Experimental de Psicologia da Universidade de Leipzig (Lípsia). Foi 
ali, pode-se dizer, que nasceu ou pelo menos foi concebido o método dos testes (PLANCHARD, 
1962). 
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fixa, abstrata e geral, cujo grau de intensidade pode ser medido através do 

desempenho em testes”. Os mesmos autores explicam que, os testes elaborados 

para a mensuração da inteligência eram compostos por uma série ordenada de 

tarefas e problemas que as pessoas deveriam resolver. Os primeiros testes 

limitavam-se ao estudo dos processos inferiores apenas: domínios sensorial e 

motor. 

Quando se pretende medir o potencial de indivíduos, são necessárias 

numerosas dimensões e tarefas sobre as quais medir e comparar. Foi uma questão 

de tempo até que os psicólogos projetassem diversos testes e começassem a 

classificar os seres humanos comparando desempenhos nestas medições. A 

princípio, a sabedoria prevalente sustentou que os poderes do intelecto poderiam 

ser adequadamente avaliados por várias tarefas de discriminação sensorial – por 

exemplo, a habilidade de distinguir entre luzes, pesos ou sons.  

Um psicometrista de destaque, o britânico Francis Galton, meio-primo de 

Darwin, precursor dos estudos da avaliação da inteligência, acreditava 

categoricamente que a inteligência era uma capacidade fixa e hereditária subjacente 

a todas as atividades cognitivas (GARDNER et al., 1998). Galton afirmava que 

indivíduos mais refinados e escolarizados seriam caracterizados por capacidades 

sensoriais especialmente aguçadas. Seus testes mentais focavam as habilidades 

sensoriais e psicólogos empiricistas da época acreditavam que essas informações 

eram transmitidas para a mente pelos sentidos. Pessoas com maior percepção 

sensorial possuíam mais informações e, consequentemente, seriam mais 

inteligentes (GARDNER et al., 1998). Embora Galton tenha sido o pioneiro dos 

testes mentais, e com eles o estudo científico das diferenças individuais na 

inteligência, seus testes logo foram rejeitados por sua aparente falta de validade 

externa. Um seguidor de seu trabalho, o psicólogo James McKeen Cattell, 

desenvolveu uma bateria de 50 testes mentais semelhantes aos usados por Galton. 

Clarke Wissler, um estudante do laboratório de Cattell na Universidade de Colúmbia, 

investigou então se escores elevados na bateria de Cattell estavam associados ao 

desempenho acadêmico superior (GARDNER et al., 1998). Em 1901, ele anunciou 

que não estavam. De fato, as notas dos alunos de Colúmbia não tinham 

praticamente nenhuma relação com seus escores nos testes da bateria de Cattell 

(GARDNER et al., 1998). O trabalho de Wissler, embora apresentando algumas 
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falhas de planejamento experimental, enfraqueceu a noção de que a velocidade 

perceptual e a discriminação sensorial eram capacidades subjacentes das quais 

dependia o comportamento inteligente (STERNBERG, 1990 citado por GARDNER et 

al., 1998). Dessa forma, gradualmente, a comunidade científica concluiu que seria 

necessário observar principalmente capacidades mais complexas como as que 

envolvem a linguagem e a abstração, caso se desejasse obter uma avaliação mais 

precisa dos poderes intelectuais humanos (GARDNER et al., 1998). 

Aproximadamente na mesma época em que Galton utilizava testes 

psicofísicos para explorar as diferenças individuais na inteligência, o psicólogo 

francês Alfred Binet estava começando a investigar essas diferenças por outra 

perspectiva (GARDNER et al.,1998): 

 

Parece-nos que na inteligência existe uma faculdade fundamental, a 
alteração ou ausência da qual é de extrema importância para a vida prática. 
Essa faculdade é o julgamento, também chamado de bom senso, senso 
prático, iniciativa, a faculdade de adaptar-se às circunstâncias. Julgar bem, 
compreender bem, raciocinar bem, essas são as atividades essenciais da 
inteligência (BINET, A.; SIMON, T. 1916/1973, p. 42-43 citado por 
GARDNER et al., 1998) 

 

Psicometrista que teve os seus estudos mais difundidos, Binet, a pedido do 

Ministério da Educação da França no início do século XX, com seu colega Théodore 

Simon, delineou os primeiros testes de inteligência para separar crianças com 

retardo e classificá-las adequadamente em sua série correspondente (BRANDL, 

2005). O objetivo específico dos testes era elaborar planos para identificar crianças 

cujo fracasso escolar apontasse a necessidade de alguma forma especial de 

educação (BRANDL, 2005). Iniciou suas pesquisas sobre a inteligência humana pela 

craniometria, porém, abandonou-a após questionar a sua validade (PRODÓCIMO, 

2007). Binet esperava que a combinação de vários testes relativos a diferentes 

habilidades levaria a abstração de um valor numérico capaz de expressar a 

potencialidade geral de cada criança. Associou o resultado dos testes à idade 

mental, e seu nível intelectual geral era calculado subtraindo-se a idade mental de 

sua idade cronológica. “Utilizando esse sistema, Binet podia avaliar se uma criança 

estava trabalhando no nível de seus colegas, ou acima ou abaixo desse nível” 

(GARDNER et al., 1998). As crianças cujas idades mentais fossem bastante 

inferiores à idade cronológica poderiam ser selecionadas para os programas de 
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educação especial. A escala Binet identificaria capacidades de caráter diverso e 

geral (GARDNER, 2002). 

Alfred Binet foi o precursor dos estudos que posteriormente deram origem aos 

testes de Quociente de Inteligência (QI)3 (GARDNER et al., 1998). Esses testes 

passaram a ser utilizados como mensuradores de inteligência, fazendo com que os 

indivíduos fossem classificados de acordo com o QI que apresentavam. Segundo 

Bohring citado por Roazzi e Souza (2002), durante muitos anos os psicólogos 

aceitaram uma definição da inteligência segundo a qual inteligência é o que os 

testes de inteligência medem.  

Na Rússia do início do século XX, estudos da época revelaram que crianças 

que apresentavam índices de QI baixo, (sem, contudo, apresentar deficiências 

mentais profundas) em contato com crianças que apresentavam QI alto, 

desenvolviam-se rapidamente, atingindo patamares superiores àqueles quando 

estavam apartadas em “turmas de baixa aprendizagem” ou “atrasadas”. Essa visão 

valoriza, sobretudo, os fatores de mediação ou o papel de outros mais competentes 

no desenvolvimento das estruturas do sujeito e constitui um dos núcleos da 

psicologia sociocultural soviética (os verbetes Aprendizagem, Cognição, 

Metacognição, e Erro e Correção retomam e aprofundam tal concepção). 

Os problemas apresentados nos testes de inteligência relacionam-se 

sobretudo ao fato de que eles avaliam capacidades ditas acadêmicas, não 

considerando a questão do meio onde as pessoas avaliadas estão inseridas 

(GARDNER, 2012). 

Posto que a sociedade de testagem4 tenha respondido mais a necessidades 

pragmáticas do que a preceitos científicos, ela realmente reflete um determinado 

aspecto da natureza humana. Os pensamentos científicos em que a sociedade de 

                                                             
3
  Os primeiros testes de inteligência foram desenvolvidos na China no século V, mas só começaram 

a ser realmente usados de forma científica, na França durante o século XX. Alfred Binet (1859-1911) 
e Theodore Simon (1872-1961), em 1905, criaram a Escala de Binet-Simon. Inicialmente, o teste foi 
aplicado apenas nas escolas para identificar estudantes com dificuldades de aprendizado. A 
denominação “Quociente de Inteligência” só foi criada em 1912, pelo psicólogo alemão William Stern 
(1871-1938) que introduziu os termos "IM (Idade Mental)" e "IC (Idade Cronológica)", para relacionar 
a capacidade intelectual de uma pessoa e a sua idade. Mas em 1916, Lewis Madison Terman (1877-
1956) apareceu com outra proposta, que era multiplicar o QI por 100, eliminando a parte 
decimal. Através da fórmula QI = 100 x IM/IC, classificou o resultado superior a 140 como genialidade 
e os valores inferiores a 70 como raciocínio lento (GARDNER et al., 1998). 

4
 Referência às correntes que avaliam a inteligência através da aplicação de testes psicométricos. 
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testagem se fundamenta originam-se de um período anterior, em que as visões da 

cognição e desenvolvimento dos comportamentalistas, teóricos da aprendizagem e 

associacionistas eram predominantes (GARDNER et al., 1998). Consonante a essas 

concepções, para Gardner (2012), fazia sentido acreditar em capacidades humanas 

“inatas”, numa curva de aprendizagem regular, provavelmente linear, do nascimento 

à velhice, numa hierarquia de disciplinas e no anseio de avaliar o potencial e a 

realização em condições minuciosamente controladas e maximamente 

descontextualizadas. 

 

Nas últimas décadas, entretanto, os vários pressupostos sobre os quais 
este edifício de testagem foi construído foram sendo gradualmente 
enfraquecidos pela pesquisa desenvolvimental, cognitiva e educacional, e 
emergiu uma visão muito diferente (GARDNER, 2012, p. 144). 

 

A Escola Comportamental (Behaviorista)5 disseminou, por muito tempo, que a 

inteligência humana estaria vinculada à capacidade de uma pessoa em se adaptar 

aos meios e aos desafios da vida cotidiana. Desse modo, ao invés da autonomia em 

decidir, uma pessoa inteligente seria aquela que responderia a estímulos externos, 

muitas vezes se aproximando de uma resposta condicionada. Segundo os 

behavioristas, estímulos condicionados poderiam sugerir respostas sociais 

adequadas ou esperadas. Repetindo muitas vezes um estímulo e indicando (com 

premiações ou punições, que consideravam motivações positivas ou negativas) a 

resposta adequada, um aluno poderia adaptar-se a um comportamento esperado 

(SKINNER, 1972). 

Na perspectiva desenvolvimental, o psicólogo suíço Jean Piaget, o mais 

importante estudioso do desenvolvimento intelectual, iniciou sua carreira em meados 

de 1920 como pesquisador trabalhando no laboratório de Simon e logo viu-se 

particularmente interessado nos erros que as crianças cometem quando tentam 

                                                             
5
 O behaviorismo clássico teve início em 1913, com um manifesto criado por John B. Watson (1878-

1958) – “A Psicologia como um comportamentista a vê". Nele o autor defende que a psicologia não 
deveria estudar processos internos da mente, mas sim o comportamento, pois este é visível e, 
portanto, passível de observação por uma ciência positivista. De acordo com Watson, o estudo do 
meio que envolve um indivíduo possibilita a previsão e o controle do comportamento humano. 
O behaviorismo radical, conceito proposto pelo psicólogo americano Burrhus Frederic Skinner (1904-
1990), era oposto ao behaviorismo de Watson. Segundo Skinner, o behaviorismo radical é a filosofia 
da ciência do comportamento humano, onde o meio ambiente era o responsável pelo comportamento 
humano. Esta vertente do behaviorismo teve grande popularidade no Brasil e nos Estados Unidos. 

http://www.infoescola.com/psicologia/behaviorismo/
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resolver itens num teste de inteligência. “Piaget veio a acreditar que o mais 

importante não é a precisão da resposta da criança, mas as linhas de raciocínio que 

a criança invoca” (GARDNER, 2002). A teoria piagetiana procurou delinear uma 

trajetória de progressão universal do pensamento fundamentando-se nos aspectos 

lógicos e biológicos. Como diz o próprio autor: "Toda explicação psicológica vem 

mais cedo ou mais tarde a inclinar-se, quer em biologia ou lógica” (PIAGET, 1950). 

O desenvolvimento intelectual ou cognitivo era visto como a aquisição de 

conhecimento pela criança. Piaget não admitia que o conhecimento se limitasse a 

impressões do meio sobre a “folha em branco” da mente (visão empirista), tão pouco 

que as estruturas cognitivas eclodissem automaticamente a seu tempo por 

determinação genética (visão inatista). Segundo ele, o conhecimento é construído 

pela criança nas suas interações com o meio; por isso se dizia construtivista 

(PRADO e ANDRADE, 2003). 

Embora os autores já citados tenham abordado o tema “inteligência” 

utilizando concepções da psicologia, Gardner et al. (1998) alegam que, a inteligência 

pode ser um construto psicológico, mas sua explicação requer uma interpretação 

sob outro prisma de investigação na tentativa de integrar suas variadas 

perspectivas. Outro ponto observado é o de que, como Brandl (2005) comenta, é 

possível perceber uma tendência dicotômica que valoriza mais as funções mentais 

do que as corporais para a resolução de problemas, acreditando serem funções 

separadas no indivíduo. 

Pesquisas recentes em Neurociência sinalizam para outras concepções. 

Sugerem a presença de regiões no cérebro humano que correspondem, pelo menos 

de maneira aproximada, a determinados espaços de cognição, relativamente como 

se um ponto do cérebro representasse um setor que abrigasse uma forma específica 

de competência e de processamento de informações. Apesar de ser uma tarefa 

difícil afirmar claramente quais são essas regiões, há o consenso de que possam, 

cada uma delas, evidenciar diferentes formas de inteligência (ANTUNES, 2010). 

O estudo da inteligência ainda atrai um grande número de pesquisadores que, 

tendo por base as recentes descobertas científicas, almejam compreender na 

essência esse conceito, que permanece sem uma explicação definitiva. E um 

desses autores é justamente Howard Gardner. De acordo com Prodócimo (2007), 

“Gardner buscou respaldo para seus estudos tanto na psicologia, quanto na 
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neurociência e criou uma série de critérios sob os quais diferentes habilidades 

deveriam ser analisadas para verificar se constituíam ou não uma inteligência”. 

Todas essas habilidades foram denominadas por Gardner como “inteligência”, 

no entanto, ele mesmo enfatizou que outro nome poderia ser dado, como 

competência, habilidade, ou mesmo talento, desde que o mesmo nome fosse 

concedido a todas elas. 

 

2.2 HOWARD GARDNER E A TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 

 

2.2.1 Panorama Histórico 

 

“O que se sabe sobre a natureza e a realização do potencial humano?” Essa 

reflexão foi crucial para que viessem à tona os questionamentos e as experiências 

vividas por Howard Gardner em 1979, ano em que a organização filantrópica Bernar 

Van Leer de Haia, Holanda, possibilitou meios à Escola de Pós Graduação em 

Educação de Harvard para que os conceitos sobre Inteligência fossem repensados e 

reestruturados. Em 1967, foi criado pelo pesquisador Nelson Goodman, o Projeto 

Zero, centro de pesquisa dessa instituição. Esse centro se dedicou a estudar a 

influência das artes e de suas linguagens (língua, gestos, música, artes visuais) 

principalmente na Educação. A pesquisa tinha como objetivo informar como se 

constrói e compreende o significado da Arte, considerada do ponto de partida, do 

momento de sua geração, ou seja, do ponto zero (por isso o nome de Projeto Zero). 

Em 1979, a fundação requisitou à Escola de Pós Graduação em Educação de 

Harvard que avaliasse o estado do conhecimento científico referente ao potencial 

humano e ao seu desenvolvimento. Partindo desta premissa, um grupo de 

pesquisadores em Harvard engajou-se em pesquisas que exploram a natureza e a 

realização desse potencial. As atividades patrocinadas pelo Projeto Zero incluíram 

revisões da literatura relevante em história, filosofia e ciências sociais e naturais, 

uma série de workshops internacionais sobre concepções de desenvolvimento 

humano em tradições culturais diversas e o encargo de ensaios e livros. 

Os principais investigadores do Projeto representam uma variedade de áreas 

e interesses. Os estudos de Gardner, como membro da equipe, originaram a Teoria 

das Inteligências Múltiplas, que vieram a fazer parte do foco de pesquisa do Projeto 
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Zero. A ampla teia de interesses e disciplinas gabaritou o Projeto a adotar uma 

abordagem multifacetada às questões do potencial humano. Apesar das diferentes 

descobertas do grupo, todas as pesquisas apontaram para a mesma direção: a 

importância e a influência da cultura e do ambiente no desenvolvimento humano 

(GARDNER, 2002). 

O primeiro volume publicado sob a égide do Projeto Zero é “Estruturas da 

Mente: A Teoria das Inteligências Múltiplas” de Howard Gardner, um estudo das 

capacidades humanas que se fundamenta não apenas na pesquisa psicológica, mas 

também nas ciências biológicas através do desenvolvimento da Neurociência e em 

achados sobre o desenvolvimento e o uso do conhecimento em diferentes meios 

culturais. 

Em 1987, uma pequena escola urbana dos Estados Unidos mudou os rumos 

da educação (GARDNER, 2010). Anos antes, com a publicação de relatórios sobre 

os fracassos escolares, autoridades governamentais aplicaram rígidas diretrizes 

para melhorar o desempenho e criar uma “sociedade aprendente”. Foi quando um 

grupo de oito professores de uma escola pública de Indianápolis previu a chegada 

de um opressivo currículo de preparação para testes e começou a investigar 

alternativas. Ao ler Estruturas da Mente, encontraram a resposta (GARDNER, 2010). 

Desenvolvendo uma metodologia temática e voltada para projetos, no âmbito do 

currículo de inteligências múltiplas, esses professores começaram um movimento 

mundial que revolucionou e mudou a educação. Surge a Key School (hoje Key 

Learning Community), considerada por Gardner a primeira escola baseada nas IM 

no mundo. No início da sua jornada, seus fundadores elegeram a teoria das IM 

como alicerce de toda a sua prática onde cada inteligência teria o mesmo grau de 

importância. Aplicada ao contexto da educação, vislumbravam que a teoria gerava 

um terreno fértil, no qual todos os estudantes podiam desenvolver e realizar suas 

potencialidades (GARDNER, 2010). 

 

2.2.2 Fundamentos e Descrições sobre a Inteligência segundo Gardner 

 

Ao escrever Estruturas da Mente, Gardner (2002) buscou ultrapassar a noção 

comum da inteligência como uma capacidade ou potencial geral que cada ser 

humano possui em maior ou menor extensão. Ao mesmo tempo, questiona também 
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a suposição de que a inteligência, independentemente de quão definida esteja, 

possa ser medida por instrumentos verbais padronizados como testes de respostas 

curtas realizados com papel e lápis.  

Gardner (2002) argumenta que escolheu conscientemente e intencionalmente 

a palavra “inteligências”, para entrar em controvérsia com psicólogos que 

consideram o raciocínio lógico ou a competência linguístico-comunicativa como 

estando num plano diferente do da solução de problemas musicais ou da aptidão 

corporal-cinestésica. Nesse sentido: 

 

(...) colocar a lógica e a linguagem num pedestal reflete os valores da nossa 
cultura ocidental e a grande importância dada aos conhecidos testes de 
inteligência. Uma visão mais holística considera todas as sete

6
 como 

igualmente válidas. Chame algumas de „talentos‟, se desejar, ou as chame 
todas de „inteligências‟ (GARDNER, 2012, p. 37). 

 

Segundo Gardner (2002), a competência cognitiva humana é melhor descrita 

em termos de um conjunto de capacidades, talentos ou habilidades mentais, as 

inteligências, e são múltiplas. Todos os indivíduos possuem cada uma dessas 

inteligências em certa medida, diferindo no grau de capacidade e na natureza de sua 

combinação. Ele acredita que esta teoria da inteligência é mais humana e mais 

verídica e reflete mais adequadamente os dados do comportamento humano 

inteligente (GARDNER, 2010).  

Gardner (2000) conceitua a inteligência como um potencial biopsicológico 

para processar informações que pode ser ativado para resolver problemas ou 

elaborar produtos que são importantes em um determinado ambiente ou 

comunidade cultural. A capacidade de resolver problemas permite à pessoa abordar 

uma situação em que um objetivo deve ser atingido e localizar a rota adequada para 

esse objetivo. Com essa definição, Gardner (2000) reforça a ideia de que as 

inteligências são potenciais presumivelmente neurais que podem ou não serem 

ativados de acordo com os valores da cultura específica, das oportunidades 

disponíveis e das decisões pessoais tomadas por indivíduos ou famílias. A teoria é 

elaborada à luz das origens biológicas de cada capacidade de resolver problemas e 

somente são tratadas aquelas capacidades que são universais na espécie humana, 

                                                             
6
  Na época desta publicação, apenas 7 inteligências haviam sido categorizadas. 
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as quais devem estar vinculadas ao estímulo cultural nesse domínio. Nesse 

contexto, em nível científico, a teoria faz duas afirmações: 

 

Em primeiro lugar, todos os seres humanos possuem essas inteligências; 
dito informalmente, elas são o que nos torna humanos, falando em termos 
cognitivos. Em segundo, não há dois seres humanos que possuam o 
mesmo perfil em suas qualidades e suas limitações em termos de 
inteligência, pois a maioria de nós é diferente dos de nossa espécie 
(GARDNER et al., 2010, p.19). 

 

Ao afirmar que, para abarcar adequadamente o campo da cognição humana, 

é necessário incluir um conjunto muito mais amplo e mais universal de competências 

do que comumente se considerou, a Teoria das IM de Gardner pluraliza o conceito 

tradicional. É necessário abertura à noção de que a maioria destas competências 

não se prestam a medições através de métodos verbais padronizados, os quais 

alicerçam-se fortemente numa combinação de habilidades somente lógicas e 

linguísticas. Com tais considerações, Gardner defende que: 

 

(...) somos uma espécie que evoluiu para pensar linguisticamente, conceber 
em termos espaciais, analisar de modos musicais, calcular com 
instrumentos lógico-matemáticos, resolvendo problemas utilizando todo 
nosso corpo ou partes dele, compreender outros indivíduos e a nós mesmos 
(GARDNER, 2002, p. 73).  

 

Para oferecer fundamentos teóricos concretos para suas afirmações, Gardner 

(2002) estabeleceu certos “sinais” ou “critérios” básicos – fruto de muitos anos de 

estudo científico – para definir uma inteligência, o que deu ao seu trabalho o devido 

rigor teórico-metodológico, que garantiu o acolhimento da sua teoria pelo mundo 

acadêmico (ARMSTRONG, 2001). Cada inteligência teria de ser avaliada para ser 

considerada uma inteligência habilitada e não simplesmente um talento ou aptidão 

(ARMSTRONG, 2001). O autor não inclui como tal, conhecimentos que apresentam 

apenas um ou dois “sinais”. Esses critérios foram firmados em um conjunto de 

evidências que podem ser classificadas segundo as bases disciplinares em que 

foram fundamentadas: 

Das ciências biológicas, dois critérios são provenientes: 

1. Isolamento potencial por dano cerebral – Identificação da “morada” da 

inteligência: esse critério fundamenta-se no trabalho de Gardner com indivíduos 

que haviam sofrido acidentes ou doenças que afetaram áreas específicas do 
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cérebro. Segundo Gardner (2002), na medida em que uma faculdade particular pode 

ser destruída ou poupada em isolamento, em decorrência de dano cerebral, sua 

relativa autonomia de outras faculdades humanas parece provável. Uma pessoa 

com uma lesão no lobo temporal do hemisfério direito do cérebro poderia ter certas 

capacidades seletivamente comprometidas, enquanto lesões no lobo frontal 

poderiam afetar outras distintas. Essas são as evidências mais sólidas para a 

sustentação da existência de inteligências separadas. Neste sentido, Gardner é 

levado a defender a ocorrência de oito sistemas cerebrais relativamente autônomos: 

as inteligências linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-

cinestésica, interpessoal, intrapessoal e naturalista (ANTUNES, 2010). 

2. Uma história evolutiva e a plausibilidade evolutiva: Antunes (2010), 

baseado em Gardner (2002) salienta que as raízes de nossas inteligências estão 

profundamente inseridas na evolução dos seres humanos e, mesmo anteriormente, 

na evolução de outras espécies, algumas inteligências específicas se tornam mais 

plausíveis na medida em que é possível a localização de antecedentes evolutivos. A 

história biológica da espécie humana parece revelar essas antecedências. 

Mais dois fundamentos são procedentes da análise lógica:  

3. Uma operação central ou conjunto de operações identificáveis -– 

Gatilho neural pronto para ser disparado em determinados tipos de informação 

interna ou externa: O critério se apoia na capacidade momentânea de alguns em 

“ativar” sua inteligência a partir de estímulos. Gardner (2002) compara o cérebro ao 

funcionamento do computador, apoiando-se nas descobertas na área da inteligência 

artificial. Para o autor, central, para noção de uma inteligência, é a existência de uma 

ou mais operações ou mecanismos de processamento de informações que possam 

lidar com tipos específicos de input. Assim como um programa de computador 

requer um conjunto de operações a fim de funcionar, cada inteligência tem um 

conjunto de operações centrais que servem para acionar as várias atividades 

inerentes àquela inteligência. De forma geral, Gardner aqui define uma inteligência 

humana como um mecanismo neural ou sistema computacional geneticamente 

programado para ser acionado ou “disparado” por determinados tipos de informação 

interna ou externamente apresentados. Antunes (2010) exemplifica esse critério no 

caso de crianças que, ouvindo pela primeira vez uma orquestra sinfônica, revelariam 

fascínio e percepção pela musicalidade, ou o caso de pessoas que sejam capazes 
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de executar geniais passos de dança logo após observar pela primeira vez uma 

apresentação. 

 4. Suscetibilidade à codificação em um sistema simbólico: De acordo 

com Gardner (2002), um dos melhores indicadores de comportamento inteligente, é 

a capacidade dos seres humanos de utilizar símbolos. “Grande parte da 

representação e, até mesmo, da comunicação humana ocorre por meio de sistemas 

simbólicos” (ANTUNES, 2010). São meios através dos quais as culturas capturam e 

transmitem informações importantes. Gardner observa que cada uma das oito 

inteligências na sua teoria satisfaz o critério de poder ser simbolizada, que cada uma 

delas tem seu próprio sistema simbólico ou notacional. O autor destaca que: 

 

Embora possa ser possível que uma inteligência prossiga sem seu próprio 
sistema de símbolos especial ou sem alguma outra arena culturalmente 
delineada, é bem possível que uma característica principal da inteligência 
humana seja sua gravitação „natural‟ em direção à incorporação em um 
sistema simbólico (GARDNER, 2002, p.50) 

 

A Psicologia do Desenvolvimento aporta mais dois critérios: 

5. Uma história desenvolvimental distintiva, aliada a um conjunto 

definível de desempenhos proficientes de “Estados Finais’: Segundo Armstrong 

(2001), “cada atividade baseada numa inteligência tem sua própria trajetória 

desenvolvimental, isto é, cada atividade tem seu momento de surgir na infância 

inicial, seu momento de pico durante a vida, e seu próprio padrão de declínio rápido 

ou gradual conforme a pessoa envelhece”. Gardner (2002) salienta que a melhor 

maneira de ver as inteligências operando em sua plenitude é estudar os “estados 

finais” das inteligências na vida de indivíduos realmente excepcionais e propõe que 

a identificação da história desenvolvimental da inteligência e a análise de sua 

susceptibilidade à modificação e treinamento é da mais elevada importância para 

profissionais da educação. 

6. A existência de indivíduos excepcionais, idiot savants7 e prodígios em 

áreas específicas da solução de problemas ou criação: Os savants são 

indivíduos que apresentam capacidades superiores em parte de uma inteligência, 

                                                             
7
 Idiot savant (idiota sábio): Um indivíduo mentalmente deficiente com um talento altamente 

especializado em determinada área, tal como cálculo rápido, memória ou execução musical 
(GARDNER, 2012, p.14). O autor, ao referir-se a esse grupo, opta por chamá-lo simplesmente de 
savants. 
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enquanto suas outras funcionam num baixo nível (ARMSTRONG, 2001). Casos 

como o de crianças autistas que desenham admiravelmente, os que possuem 

memórias musicais diferenciadas e, de uma forma geral, pessoas que apresentam 

um perfil altamente desparelho de habilidades e deficiências parecem confirmar que 

possuem várias inteligências afetadas, destacando uma ou algumas. Para Gardner 

(2002), a existência destas populações nos permite observar a inteligência humana 

em relativo isolamento. 

Os dois fundamentos remanescentes provêm da pesquisa clássica na 

Psicologia: 

7. Apoio de tarefas psicológicas experimentais: Para Gardner (2002), 

muitos paradigmas favorecidos na psicologia experimental esclarecem o 

funcionamento de sistemas cerebrais autônomos diversos (as inteligências). Ao 

examinar estudos psicológicos específicos, podemos perceber as inteligências 

operando isoladas umas das outras. Em estudos de capacidades cognitivas como 

memória, percepção ou atenção, podemos ver evidências de que os indivíduos 

possuem capacidades seletivas. As faculdades cognitivas são específicas de uma 

inteligência; isto é, as pessoas podem demonstrar diferentes níveis de proficiência 

nas distintas inteligências em cada área cognitiva (ARMSTRONG, 2001). 

8. Apoio de achados psicométricos: Resultados de experiências 

psicométricas mostram claros indícios de inteligências específicas. Armstrong (2001) 

ressalta que, embora Gardner não seja um intenso adepto dos testes padronizados 

e, ao contrário, tenha sido um ardente defensor de alternativas à testagem formal, 

ele sugere que muitos testes padronizados existentes apoiam a teoria das 

inteligências múltiplas. Gardner (2002) aponta que a ênfase em métodos 

padronizados frequentemente exclui o teste adequado para determinadas 

capacidades, especialmente as que envolvem a manipulação ativa do meio ou 

interação com outros indivíduos. A interpretação de achados psicométricos não é 

sempre uma questão direta. 

Armstrong (2001), apoiado nos estudos de Gardner (2002), ressalta os 

pontos-chave na Teoria das Inteligências Múltiplas: 

1. Toda pessoa possui as oito inteligências (linguística, lógico-

matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, interpessoal, intrapessoal e 

naturalista): a teoria das IM não é uma “teoria de tipos”, para determinar qual 



43 

 

indivíduo se enquadra em qual inteligência. Ela é uma teoria do funcionamento 

cognitivo, e propõe que cada pessoa tem capacidades em todas as oito 

inteligências; altamente desenvolvida em algumas delas, modestamente 

desenvolvida em outras, e relativamente subdesenvolvida nas restantes. 

2. A maioria das pessoas pode desenvolver cada inteligência num nível 

adequado de competência: Gardner sugere que praticamente todas as pessoas 

podem desenvolver todas as oito inteligências num nível razoavelmente elevado de 

desempenho, desde que recebam estímulo, enriquecimento e instrução apropriados. 

3. As inteligências, normalmente, funcionam juntas de maneira complexa: 

as inteligências estão sempre interagindo umas com as outras, mesmo assim, está 

na própria natureza das inteligências que cada uma opere de acordo com seus 

próprios procedimentos e possua suas próprias bases biológicas. 

4. Existem muitas maneiras de ser inteligente em cada categoria: Não 

existe um conjunto-padrão de atributos necessários para que uma pessoa seja 

considerada inteligente em uma área específica. Um indivíduo pode não saber ler, 

mas ser altamente linguístico, porque consegue contar uma história 

maravilhosamente ou ter um rico vocabulário oral. A teoria das IM enfatiza a rica 

diversidade de formas pelas quais as pessoas mostram seus talentos dentro de uma 

inteligência e também entre inteligências. 

Na fundamentação biológica da Teoria das IM, Gardner (2002) menciona que 

a neurociência e a biopsicologia atestam dois pontos relevantes em seus estudos: a 

flexibilidade do desenvolvimento humano e a identidade ou a natureza das 

competências intelectuais que os indivíduos podem desenvolver. Ele explica que 

“[...] uma inteligência refere-se a um potencial biopsicológico de nossa espécie para 

processar determinados tipos de informações de determinados modos” (GARDNER, 

2000). A isto precede nitidamente, aos vários processos executados por redes 

neurais minuciosamente apuradas. Cada uma das inteligências possui seus 

processos neurais característicos, sendo a maioria deles, semelhantes em todos os 

seres humanos.  

Firmando-se em trabalhos contemporâneos das ciências biológicas acerca da 

neurociência, o autor reforça as ideias de plasticidade e flexibilidade no crescimento 

humano, especialmente durante os meses iniciais de vida (GARDNER, 2002). Sobre 

a questão da identidade, estão se acumulando evidências de que os seres humanos 
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são predispostos a desempenhar algumas operações intelectuais específicas cuja 

natureza pode ser inferida a partir de observação e experimentação cuidadosa. 

Nesse âmbito “os esforços educacionais devem basear-se no conhecimento destas 

tendências intelectuais, assim como seus pontos de máxima flexibilidade e 

adaptabilidade” (GARDNER, 2002). 

O acervo de comprovações neurológicas apresentadas cumulativamente em 

pesquisas recentes assegura de forma cada vez mais convicta a essência e a 

dimensão da Teoria das Inteligências Múltiplas. 

 

2.2.3 A Teoria Alicerçada em Diferentes Tipos de Inteligência 

 

É fundamental observar que Gardner considera as inteligências “apenas 

como construtos científicos potencialmente úteis” (GARDNER, 2002). Uma 

inteligência é um termo para organizar e descrever capacidades humanas, e não 

uma referência a um produto que existe internamente; não é um objeto, e sim um 

potencial, a presença do qual possibilita a um indivíduo ter acesso a modos de 

pensamento apropriados a tipos específicos de conteúdo (KORNHABER, M. L.; 

GARDNER, H., 1991). Gardner et al. (1998) argumenta que todas as pessoas sem 

limitações, ou seja, aquelas que não sofreram algum tipo de dano cerebral, são 

capazes de usar todas as inteligências, mas os indivíduos se distinguem por seu 

“perfil de inteligência” específico. Esse perfil apresenta sua combinação única de 

inteligências relativamente mais e menos desenvolvidas, que utilizam para resolver 

problemas ou criar produtos (WALTERS e GARDNER, 1985). Essa diversidade de 

desenvolvimento relativo no hall de inteligências ajuda a explicar as diferenças 

individuais (GARDNER et al., 1998). 

Alguns aspectos característicos definem as inteligências (GARDNER, 2012). 

Evidências mostram que cada uma é autônoma, mas há interações entre todas. A 

teoria das IM descreve o ser humano como portador de um espectro formado por 

inteligências diversas (GARDNER, 2002). A palavra “espectro” remete ao argumento 

de perceber as inteligências não como uma hierarquia, mas como um conjunto de 

valores que se desenvolvem em um processo contínuo (GARDNER, 2002). 

Portanto, nenhuma inteligência tem mais ou menos relevância que outra; todas 

possuem o mesmo valor dentro do meio cultural do indivíduo. Apesar de, 
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tradicionalmente, as inteligências linguística e lógico- matemática serem as mais 

valorizadas no ambiente escolar e na sociedade, não há hierarquia no espectro das 

inteligências, não havendo, portanto, uma inteligência mais importante do que a 

outra (GARDNER, 2012). 

 

2.2.3.1 A Inteligência Linguística 

 

A inteligência linguística representa um meio essencial para a sobrevivência e 

o desenvolvimento da sociedade moderna; é a inteligência mais ampla e mais 

democraticamente compartilhada na espécie humana (ANTUNES, 2010). Suas 

evidências vêm da psicologia desenvolvimental, que revela uma capacidade para a 

fala, universal e de rápido desenvolvimento, entre os indivíduos (GARDNER et al., 

1998).  

Essa inteligência inclui a capacidade de gerenciar vários domínios da 

linguagem (GARDNER et al., 1998): 

a) A semântica, envolvendo a discussão dos significados ou conotações das 

palavras; 

b) A sintaxe, demandando o domínio das regras que governam a ordenação 

das palavras e suas inflexões; 

c) A fonética, na qual a sensibilidade aguçada aos sons das palavras e suas 

interações musicais são essenciais para certos estados finais; 

d) As dimensões pragmáticas ou os usos práticos da linguagem. 

Além desses mecanismos da linguagem, destacam-se ainda quatro 

perspectivas do conhecimento que se mostram notáveis na sociedade humana 

(ARMSTRONG, 2001): 

1. Retórica: a capacidade de usar a linguagem para convencer outros 

indivíduos a respeito do curso em ação; 

2. Mnemônica: relacionada à lembrança e associação de informações; 

3. Explicação: a capacidade do uso da linguagem como facilitadora do 

processo de ensino e de aprendizagem; 

4. Metalinguagem: a capacidade de usar a linguagem para refletir sobre ela 

própria.  
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A valorização atribuída a determinados usos de linguagem é observada nas 

diferentes culturas de acordo com suas possibilidades e necessidades (GARDNER, 

2012). 

Antunes (2010) salienta que, para executar as atividades inerentes a qualquer 

sujeito como trabalhar, deslocar-se, divertir-se e relacionar-se com os outros, a 

linguagem constitui o elemento mais importante e, algumas vezes, o único da 

comunicação.  

A inteligência linguística apresenta-se em todas as comunidades culturais e, 

uma vez que o dom da linguagem é universal, pode ser percebida isolada em área 

específica do cérebro. Em 1864, o neurologista francês Pierre Paul Broca identificou 

pacientes nos quais a linguagem havia se comprometido devido a lesões no lobo 

frontal do hemisfério esquerdo (afasias), o que veio a ser confirmado com 

procedimentos nos quais um hemisfério cerebral é anestesiado. Na maioria dos 

casos, a anestesia do hemisfério esquerdo, mas não a do direito, bloqueia a fala. A 

área do lobo frontal esquerdo dominante que Broca identificou como sendo crítico 

para a articulação da fala veio a ser conhecida como área de Broca, e está situada 

em frente à parte da área motora que controla os músculos relacionados com a 

vocalização (BEAR, M. F.; CONNORS, B. W.; PARADISO, M. A., 2002) 

Os estados finais em que mais comumente se percebe a manifestação desta 

inteligência é nos poetas, oradores, escritores, professores e é um recurso crucial 

para jornalistas, publicitários e advogados. 

 

2.2.3.2 A Inteligência Lógico-Matemática 

 

Para Gardner et al. (1998), a inteligência lógico-matemática envolve usar e 

avaliar relações abstratas. Os componentes centrais desta inteligência são 

caracterizados por uma sensibilidade para padrões, ordem e sistematização. É a 

habilidade para explorar relações e categorias, através da manipulação de objetos 

ou símbolos, e para experimentar de forma controlada; é a habilidade para lidar com 

séries de raciocínios, para reconhecer problemas e resolvê-los.  

Jean Piaget observou que a evolução da ciência e a evolução do pensamento 

lógico-matemático nas crianças, apresentam como procedimento mais antigo e 

básico, a experimentação simples com objetos e a observação de seus padrões de 
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interação e comportamento (GARDNER et al., 1998). Com o desenvolvimento, o 

indivíduo torna-se mais capaz de apreciar as ações que pode desempenhar sobre 

os objetos, as relações que prevalecem entre estas ações, as afirmativas que pode 

fazer sobre ações reais ou potenciais e os relacionamentos entre estas afirmativas. 

Assim, as raízes das regiões mais elevadas do pensamento lógico, matemático e 

científico podem ser encontradas nas ações simples de crianças pequenas sobre os 

objetos físicos de seu mundo (GARNDER et al., 1998). Antunes (2010) sintetiza 

esses processos ao destacar que o desenvolvimento matemático segue a passagem 

das ações sensório-motoras para as operações formais concretas, e da capacidade 

de cálculo, avança para raciocínios lógico experimentais. 

Brennand e Vasconcelos (2005) definem a inteligência lógico matemática 

como sendo um tipo de inteligência que se revela na competência mental do 

humano de guardar, em sua memória, informações de representações de 

quantidade e de aplicar essas informações no cotidiano, resolvendo problemas. E, 

segundo Gardner (2012), essas soluções são rapidamente formuladas pela mente e 

apresentam coerência antes mesmo de serem representadas materialmente. 

Gardner (2012) ressalta, ainda, que existem evidências da relativa autonomia 

desta inteligência em seu aparecimento isolado em alguns savants, que são 

capazes de realizar façanhas matemáticas na ausência de outras capacidades, e na 

existência de prodígios matemáticos. A inteligência lógico-matemática, como as 

demais, está presente em todos os indivíduos, mas em alguns revela-se mais 

acentuada e permite o aparecimento de personalidades como Euclides, Pitágoras, 

Newton, Bertrand Russel, Einstein e muitos outros (ANTUNES, 2010). 

Na perspectiva biológica, Gardner (2002) argumenta que há um consenso de 

que os lóbulos parietais esquerdos e as áreas de associação temporal e occipital 

contíguas assumem relevância no desempenho dessa inteligência, e lesões nessa 

área ocasionam colapsos em capacidades de cálculo, desenho geométrico e 

orientação esquerda/direita.  

 

Regiões na área parietal podem ser importantes em muitos indivíduos: mas 
pode-se levantar o argumento igualmente persuasivo que, em outros 
indivíduos ou em relação a outras operações, estruturas nos lóbulos frontais 
ou em algum outro lugar no hemisfério direito podem comprometer funções 
lógico-matemáticas chave. (GARDNER, 2002, p.122). 
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Os tipos de processo usados a serviço da inteligência lógico-matemática 

incluem: categorização, classificação, inferência, generalização, cálculo e testagem 

de hipóteses. Estados finais que dependem imensamente desta inteligência incluem 

matemáticos, programadores de computador, analistas financeiros, contadores, 

engenheiros e cientistas (GARDNER et al., 1998). 

 

2.2.3.3 A Inteligência Espacial 

 

Centrais a essa inteligência estão as capacidades de perceber o mundo visual 

com precisão, efetuar transformações e modificações sobre as percepções iniciais e 

ser capaz de recriar aspectos da experiência visual, mesmo na ausência de 

estímulos físicos relevantes (GARDNER, 2002). Não é totalmente dependente dos 

canais auditivo-orais e pode desenvolver-se num indivíduo privado destes modos de 

comunicação. Pessoas cegas a utilizam, por exemplo, para construir uma imagem 

mental de suas casas ou encontrar o caminho para o trabalho (Landau, Gleitman e 

Spelke, 1981). No paradigma de problemas que caracterizam nosso cotidiano, a 

inteligência espacial é importante para a orientação em diversas localidades: 

 

(...) para o reconhecimento de cenas e objetos quando trabalhamos com 
representações gráficas em mapas, gráficos, diagramas ou formas 
geométricas, na sensibilidade para perceber metáforas, na criação de 
imagens reais que associam a descrição teórica ao que existe de prático e, 
até mesmo, quando, pela imaginação, construímos uma fantasia com 
aparência real. (ANTUNES, 2010, p.36). 

 

Gardner (2012) afirma que as evidências de pesquisas do cérebro são claras 

e persuasivas ao indicarem que a inteligência espacial requer o funcionamento 

intacto dos lobos parietal e temporal direitos, e conexões entre essas e outras 

regiões cerebrais. Prodígios nas artes visuais, como Picasso, e no xadrez, também 

ajudaram Gardner a defender a independência dessa inteligência (GARDNER et al., 

1998). O autor ressalta, ainda, que evidências de uma inteligência espacial isolada 

vêm novamente da literatura sobre prodígios e savants, e cita como exemplo o caso 

de Nadia, uma menina autista que possuía uma incrível capacidade de desenhar. 

Armstrong (2001) aponta que esta inteligência envolve sensibilidade à cor, 

linha, forma, configuração e espaço, e às relações existentes entre esses elementos. 

Considerando a capacidade de percepção do mundo visuo-espacial como 
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manifestação de qualidade para exercícios profissionais, parece evidente que essa 

forma de inteligência é de extrema relevância para caçadores, escoteiros, guias, 

geógrafos, historiadores; e no que tange a realizar transformações sobre essas 

percepções, arquitetos, publicitários, decoradores de interiores, inventores e artistas 

de vários gêneros. 

 

2.2.3.4 A Inteligência Musical 

 

As evidências que apoiam a interpretação da capacidade musical como uma 

inteligência chegam de várias fontes. Gardner (2012) menciona que a música 

desempenhou um importante papel unificador nas sociedades paleolíticas da Idade 

da Pedra e que o canto dos pássaros proporciona um vínculo com outras espécies. 

Nesse contexto: 

 

Evidências de várias culturas apoiam a noção de que a música é uma 
faculdade universal. Os estudos sobre o desenvolvimento dos bebês 
sugerem que existe uma capacidade computacional „pura‟ no início da 
infância. (...) a notação musical oferece um sistema simbólico acessível e 
lúcido. (GARDNER, 2012, p.23) 

 

Embora a capacidade musical não esteja claramente localizada em uma área 

tão específica como a linguagem, certas partes do cérebro como os lobos temporais, 

desempenham papéis importantes na percepção e produção da música. Gardner 

(2002) comenta sobre um desdobramento fascinante recentemente revelado: na 

maioria dos testes com indivíduos sem danos cerebrais, as habilidades musicais 

mostram ser lateralizadas para o hemisfério cerebral direito, mas afirma também que 

alguns músicos apresentaram dificuldades na capacidade de perceber e criticar 

desempenhos musicais após danos ao lobo temporal esquerdo. Estudos sobre 

prodígios e savants indicam que essa inteligência é autônoma em relação a outras 

capacidades: “ela pode manifestar-se num alto nível em uma pessoa cujas outras 

capacidades são médias ou mesmo deficientes” (MILLER, 1989; TREFFERT, 1989 

citado por GARDNER et al., 1998). 

Esta inteligência inclui a capacidade de perceber, discriminar, transformar e 

expressar formas musicais além de sensibilidade ao ritmo, tom ou melodia, e timbre 

de uma peça musical (ARMSTRONG, 2001). Manifesta-se claramente em 
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compositores, maestros e instrumentistas, assim como em peritos em acústica e 

engenheiros de áudio. Antunes (2010) destaca que o Brasil, sendo um país muito 

sonoro, abriga exemplos notáveis como Carlos Gomes, Villa-Lobos, Pixinguinha, 

Cartola e vários outros e lamenta que o país não valorize, como, por exemplo, a 

Áustria, a Hungria ou o Japão, a alfabetização musical. 

 

2.2.3.5 A Inteligência Corporal-Cinestésica 

 

A evolução dos movimentos especializados do corpo é uma vantagem óbvia 

para as espécies, e nos seres humanos esta adaptação é ampliada através do uso 

de ferramentas e não há dúvida de sua universalidade entre as culturas, critérios 

que credenciam o “conhecimento” corporal-cinestésico a uma inteligência 

(GARDNER, 2012). 

O uso hábil do corpo foi importante na história da espécie humana durante 

milhares, quando não milhões, de anos. Ao mencionar o uso perito do corpo: 

 

(...) é natural que pensemos nos gregos, e há um sentido no qual esta forma 
de inteligência atingiu seu apogeu no Ocidente durante a era Clássica. Os 
gregos reverenciaram a beleza da forma humana e, através de suas 
atividades artísticas e atléticas, buscaram desenvolver um corpo que fosse 
perfeitamente proporcionado e gracioso em movimento, equilíbrio e 
tonicidade (GARDNER, 2002, p.161) 

 

Gardner (2002) comenta sobre a fragmentação radical em nossa tradição 

cultural recente entre as atividades do raciocínio, por um lado, e as atividades da 

parte manifestamente física da nossa natureza, conforme epitomizada por nossos 

corpos, por outro. Terman (1921, p. 124) citado por Gardner et al. (1998) via como 

“perturbado” qualquer um que pensasse que uma pessoa capaz de “manejar 

ferramentas habilmente, ou jogar bem beisebol” era tão inteligente quanto alguém 

“capaz de resolver equações matemáticas...” A máxima mens sana in corpore sano, 

que com tanta insistência hoje se propaga, é, para a cultura contemporânea, muito 

mais um slogan do que a meta atividade perseguida pelos gregos (ANTUNES, 2010, 

p. 50). Vale salientar que psicólogos, em anos recentes discerniram e enfatizaram 

uma íntima ligação entre o uso do corpo e o desenvolvimento de outros poderes 

cognitivos (BESSA, 2008). 
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A capacidade de utilizar o próprio corpo de maneira altamente diferenciada e 

hábil para propósitos expressivos que, em última análise, representam solução de 

problemas e/ou criação de produtos aponta como a característica essencial da 

inteligência corporal-cinestésica. Gardner et al. (1998) especula que o 

desenvolvimento dessa inteligência avança de reflexos iniciais, como sugar, para 

atividades cada vez mais intencionais, para a capacidade de imitar e criar, usando o 

movimento.  

Os fundamentos biológicos dessa inteligência são complexos. Eles incluem 

coordenação entre sistemas neurais, musculares e perceptuais (GARDNER, 2002). 

O controle do movimento corporal está, evidentemente, localizado no córtex motor, 

com cada hemisfério dominante ou controlador dos movimentos corporais no lado 

contra-lateral. 

Esta inteligência inclui habilidades físicas específicas, tais como coordenação, 

equilíbrio, destreza, força, flexibilidade e velocidade, assim como capacidades 

proprioceptivas, táteis e hápticas. É atribuída à expressão de ideias e sentimentos 

através do uso do corpo como no caso de atores, mímicos, atletas de todos os 

gêneros, dançarinos e alpinistas, e na facilidade no uso das mãos para produzir ou 

transformar coisas como os artesãos, escultores, mecânicos e cirurgiões. 

 

2.2.3.6 A Inteligência Interpessoal 

 

A Inteligência Interpessoal emprega capacidades centrais para reconhecer e 

fazer distinções entre os sentimentos, as crenças e as intenções dos outros; 

particularmente, contrastes em seus estados de ânimo, suas motivações e seu 

temperamento (GARDNER, 2012). Incluem-se no conhecimento interpessoal, a 

sensibilidade a expressões faciais, voz e gestos; a capacidade de discriminar muitos 

tipos diferentes de sinais interpessoais e a capacidade de responder efetivamente a 

estes sinais de uma maneira pragmática (ARMSTRONG, 2001). Gardner (2002) 

relata que, analisada em sua forma mais elementar, a inteligência interpessoal 

acarreta a capacidade da criança pequena de discriminar entre os indivíduos ao seu 

redor e detectar seus vários humores. Em níveis mais profundos, essa inteligência 

permite que adultos e adolescentes identifiquem intenções, simulações e desejos 

em outras pessoas, mesmo que elas não os tornem muito explícitos. 
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O funcionamento das inteligências pessoais (intra e interpessoal) está ligado 

aos lobos frontais do cérebro. Se essa área sofre um dano, a motivação e as 

respostas do indivíduo podem ficar prejudicadas, mesmo que a capacidade de 

desempenho num teste de QI continue inalterada (HEBB, 1949). 

Vemos formas altamente desenvolvidas de inteligência interpessoal em 

líderes religiosos, em políticos carismáticos, em professores, em certos tipos de 

escritores, negociadores, vendedores, em alguns pais que deixam nos filhos marcas 

profundas, que ultrapassam seu tempo entre eles e em indivíduos envolvidos em 

profissões de ajuda, sejam eles terapeutas, conselheiros ou xamãs (ARMSTRONG, 

2001). 

 

2.2.3.7 A Inteligência Intrapessoal 

 

Esta inteligência é a mais privada, necessitando de evidências de alguma 

forma mais expressiva de inteligência, seja a partir da linguagem ou da música, por 

exemplo, para que o observador a perceba funcionando. Autoconhecimento e a 

capacidade de agir adaptativamente com base neste conhecimento são fatores 

marcantes em pessoas com boa inteligência intrapessoal as quais 

consequentemente possuem um modelo viável e efetivo próprio. Gardner (2002) 

comenta os principais aspectos de nível pessoal acerca desta inteligência: 

 

A capacidade central em funcionamento aqui é o acesso à nossa própria 
vida sentimental – nossa gama de afetos e emoções: a capacidade de 
efetuar instantaneamente discriminações entre estes sentimentos e, enfim, 
rotulá-las, envolvê-las em códigos simbólicos, basear-se nelas como um 
meio de entender e orientar nosso comportamento (GARDNER, 2002, 
p.185). 

 

Antunes (2010) citando Gardner (2002) comenta que é possível identificar um 

padrão evolutivo de desenvolvimento das inteligências pessoais e o centro neural 

das inúmeras emoções que acometem os indivíduos. Existem nos cérebros 

humanos as amígdalas, uma para cada hemisfério, que são feixes nervosos em 

forma de amêndoa (daí seu nome), com estruturas interligadas, localizadas acima 

do tronco cerebral, próximas da parte inferior do sistema límbico. Ao que tudo indica, 

essas estruturas límbicas são responsáveis pela maior parte do aprendizado do 
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cérebro, sobretudo no que diz respeito às emoções que, se extintas, o resultado é a 

incapacidade de avaliar o significado emocional dos fatos. 

Gardner (2002) salienta que, em sua forma mais primitiva, a inteligência 

intrapessoal equivale a pouco mais do que a capacidade de distinguir um sentimento 

de prazer de um de dor; em nível mais avançado, as discriminações entre os 

próprios sentimentos, intenções e motivações trazem uma profunda 

autocompreensão. Gardner et al. (1998) enfatizou o papel desempenhado por essa 

inteligência para permitir que os indivíduos construam um modelo acurado de si 

mesmos e utilizem esse modelo para tomar boas decisões em suas vidas. Assim, 

essa inteligência pode agir como uma “agência central de inteligências”, permitindo 

que os indivíduos conheçam as próprias capacidades e percebam a melhor maneira 

de usá-las (KORNHABER e GARDNER, 1991). 

Terapeutas, oradores motivacionais, psicólogos, ativistas, filósofos e líderes 

espirituais formam o arquétipo dos estados finais da inteligência intrapessoal. 

 

2.2.3.8 A Inteligência Naturalista 

 

A Inteligência Naturalista, a oitava inteligência, não aparece descrita nas 

primeiras obras de Howard Gardner. Posteriormente às outras sete, esta foi a última 

inteligência, até o momento, a qual o autor encontrou, entre diversos campos, 

evidências razoáveis para apoiar sua inclusão. No primeiro semestre de 1996, o 

pesquisador norte-americano relatou: “Eu, agora, na verdade, falo sobre oito tipos de 

inteligência. A oitava inteligência tem a ver com o mundo natural: ser capaz de 

entender diferenças entre diversos tipos de plantas, de animais. Todos nós a temos 

em nosso cérebro” (GARDNER, 1996 citado por ANTUNES, 2010) 

Segundo Antunes (2010), essa inteligência se manifesta em pessoas que a 

possuem em intensidade maior do que a maioria das outras. É estabelecida por uma 

atração pelo mundo natural e extrema sensibilidade para identificar e entender a 

paisagem nativa e suas numerosas espécies; inclui também, sensibilidade a outros 

fenômenos naturais como a formação de nuvens e montanhas; no caso das pessoas 

que cresceram num meio ambiente urbano, a capacidade de discriminar entre seres 

inanimados e, até mesmo, certo sentimento de êxtase diante do espetáculo não 

construído pelo homem. 
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Fundamentada na capacidade de observar padrões da natureza e em meio 

ao desenvolvimento de habilidades de compreensão do mundo natural e nele intervir 

efetivamente, a inteligência naturalista destacou-se em pessoas como Darwin, 

Humboldt, La Condamine, Mendel, Noel Nutels, os irmãos Villas Bôas, Burle Marx e 

faz-se presente em muitos indivíduos que mal a percebem como singular 

(ANTUNES, 2010). Provavelmente está localizada no hemisfério direito do cérebro. 

Dentre os domínios a que se revela, estão os naturalistas, botânicos, ecologistas, 

paisagistas e jardineiros. 

 

2.2.3.9 Reflexões acerca das Inteligências Existencial e Pictórica 

 

Para Gardner (2002), existem evidências persuasivas para a existência de 

diversas competências intelectuais humanas relativamente autônomas as quais 

designou como “inteligências humanas” e apontou serem estas as “estruturas da 

mente” – expressão que intitula uma de suas obras. 

 

(...) a exata natureza e extensão de cada 'estrutura' individual não é até o 
momento satisfatoriamente determinada, nem o número preciso de 
inteligências foi estabelecido. Parece-me, porém, estar cada vez mais difícil 
negar a convicção de que há pelo menos algumas inteligências, que estas 
são relativamente independentes umas das outras e que podem ser 
modeladas e combinadas numa multiplicidade de maneiras adaptativas por 
indivíduos e culturas (GARDNER, H. 2002, p. 7) 
 

Na apresentação original da Teoria das IM, Gardner propôs sete inteligências, 

mas observou que pode haver um número maior ou menor. "Uma lista de 700 

inteligências seria proibitiva para o teórico e inútil para o praticante. 

Consequentemente, a teoria das IM tenta articular apenas um número manejável de 

inteligências que parecem constituir tipos naturais" (GARDNER, 2012). Segundo o 

autor, qualquer um pode criar outras inteligências, mas, a menos que elas se 

ajustem aos critérios propostos, “postular uma inteligência se torna um exercício de 

imaginação, e não um trabalho com base no conhecimento acadêmico” (GARDNER 

et. al, 2010). Ao criar a Teoria das IM, Gardner deixa clara a pluralidade do intelecto 

e a possibilidade de subdivisão ou reorganização da lista de inteligências ao 

ressaltar que “[...] cada uma das inteligências abriga sua própria área de sub-
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inteligências e que a relativa autonomia de cada inteligência e as maneiras como 

elas interagem precisam ser mais estudadas” (GARDNER, 2000). 

Em textos recentes, Gardner especula sobre a existência de uma possível 

nova inteligência, a nona, chamada de “inteligência existencial” embora, segundo o 

mesmo autor, existam pronunciadas razões para considerá-la um amálgama das 

inteligências interpessoal e intrapessoal, com um componente de valor 

acrescentado. Gardner a define como uma preocupação com as questões básicas 

da vida e descreve sua principal capacidade como: 

 

(...) de situar-se com referência ao alcance máximo do cosmos – o infinito e 
o infinitesimal – e a capacidade relacionada de situar-se com referência a 
características existenciais da condição humana como o significado da vida, 
o significado da morte, o derradeiro destino dos mundos físico e psicológico, 
e àquelas experiências profundas como o amor por alguém ou a total 
imersão num trabalho de arte. (GARDNER, 1999, p.60). 

 

Armstrong (2001) comenta que Gardner pensou em incluir esta inteligência na 

teoria das IM porque ela parece ajustar-se muito bem à maioria dos critérios 

estabelecidos, mas, embora a inteligência existencial não revele um ajuste perfeito 

em termos destes critérios por preencher apenas parte dos requisitos avaliados para 

assegurar sua existência, há pontos de confluência suficientes para considerá-la 

como a recém-chegada ao grupo. 

Antunes (2010) relata que, até onde se sabe, nada parece indicar que, no 

cérebro humano, exista um centro específico, definido e localizado que represente a 

„morada‟ da inteligência existencial e que pessoas que sofram traumatismo 

localizado percam sua „crença existencial (espiritual)‟ sem outras perdas sensíveis. 

O mesmo autor menciona ainda que seria mais prudente afirmar que, no estágio 

atual de conhecimento neurológico, não é possível considerar que exista, de fato, a 

inteligência existencial, circunstância que, entretanto, não exclui a necessidade de 

estímulos. Essa breve análise estrutural parece tornar claro por que Gardner 

considera a inteligência existencial apenas uma meia inteligência. O que é moral ou 

espiritual depende imensamente dos valores culturais; ao descrever as inteligências, 

lida-se com capacidades que podem ser mobilizadas pelos valores de uma cultura, e 

não pelos comportamentos que são, eles próprios, valorizados de uma maneira ou 

outra. 
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Essa inteligência está ligada à capacidade de considerar questões mais 
profundas da existência, de fazer reflexões sobre quem somos, de onde 
viemos ou por que morremos. Ainda não aceito inteiramente essa 
inteligência porque os cientistas não provaram que ela requer áreas 
específicas do cérebro. Por isso digo que existem oito inteligências e meia, 
embora a afirmação possa parecer um pouco estranha à primeira vista 
(GARDNER, H. em entrevista com SILVA e GUIMARÃES, 1997) 

 

No Brasil, através dos trabalhos de Nilson Machado e Kátia Stocco Smole, é 

validada outra possível inteligência chamada “inteligência pictórica”. Esta relaciona-

se com a capacidade de expressão por meio do traço, pela sensibilidade para dar 

movimento, beleza e expressão a desenhos e pinturas, pela autonomia para 

apanhar as cores da natureza e traduzi-las em apresentações incluindo aqui a 

pintura clássica e o desenho publicitário. Manifesta-se também pela arte da 

caricatura e pelo uso de linguagens específicas de computador. Outras 

características enriquecem ainda mais a capacidade pictórica: 

 

(...) as histórias em quadrinhos destacam expressivos modelos dessa 
capacidade de imprimir força, beleza e movimento aos traços, e cartunistas 
como Bill Anderson, criador de Calvin e Haroldo, e muitos outros possuem 
certamente extraordinário poder de „falar‟ usando a linguagem pictórica 
(ANTUNES, 2010, p.68). 

 

Para Machado (1995), antes mesmo que a linguagem escrita seja acessível 

ao ser humano, os recursos pictóricos tornam-se elementos fundamentais na 

comunicação e na expressão de sentimentos, representando um canal por meio do 

qual as individualidades podem revelar-se. Gardner, em suas obras, não a menciona 

e consequentemente não a coloca no grupo das inteligências de sua teoria, pois não 

acredita que seus pressupostos caracterizem uma inteligência e, portanto, passe 

pelos oito pontos básicos para sua existência (Antunes, 2010). 

Em sua obra “Mentes que criam”, Gardner analisa cautelosamente as 

habilidades de Picasso e identifica-o como verdadeiro ícone do desenvolvimento das 

inteligências espacial, cinestésica corporal e interpessoal em total interação e 

acredita que os estados finais atribuídos à inteligência de Machado, como pintores e 

ilustradores, não expressem a qualidade específica da inteligência pictórica. É posta 

a discussão: “para Nilson Machado, a extrema competência pictórica é uma 

inteligência, para Gardner, ela é o fluxo de três inteligências atuando de forma 

simultânea” (ANTUNES, 2010). Mas essa divergência, no entanto, não necessita 
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atravessar os limites acadêmicos; mais essencial que admiti-la como autônoma ou 

não, parece ser a necessidade de pais e professores terem a sensibilidade para 

saber percebê-la, reconhecê-la como linguagem independente que, assim, pode 

representar expressão válida do conhecimento e apontar “ferramentas” que possam 

incentivar seu desenvolvimento (ANTUNES, 2010).  

 

2.2.4. Inteligências de Gardner – Centros Neurais, Fatores Desenvolvimentais, 

Valorização Cultural e Domínios: 

 

Gardner defende a existência de oito sistemas cerebrais relativamente 

autônomos – uma versão aprimorada e atualizada do modelo de aprendizagem de 

“cérebro-direito/cérebro-esquerdo”, popular na década de 70 (ARMSTRONG, 2001). 

O quadro 1 apresenta as estruturas cerebrais  de cada inteligência em um mapa 

sintetizado da Teoria das IM: 

 

Quadro 1- Mapa sintetizado da Teoria das Inteligências Múltiplas 

Inteligência 

Sistemas 

Neurológicos 

(Áreas de Base) 

Fatores 

Desenvolvimentais 

Formas 

Valorizadas 

pelas culturas: 

Estados Finais 

Superiores 

(Domínios) 

Linguística 

Lobos frontal e 

temporal 

esquerdo (por 

exemplo, áreas 

de Broca/ de 

Wernicke. 

“Explode” na infância 

inicial; permanece 

vigorosa até a velhice 

Histórias orais, 

narração de 

histórias, 

literatura, etc. 

 

Escritor, orador, 

poeta, 

dramaturgo, 

editor, jornalista. 

Lógico- 

Matemática 

Lobo parietal 

esquerdo, 

hemisfério direito. 

Atinge seu pico na 

adolescência e no 

início da idade adulta; 

as introspecções 

matemáticas 

superiores declinam 

depois dos 40 anos. 

Descobertas 

científicas, teorias 

matemáticas, 

sistemas de 

contagem e de 

classificação, etc. 

 

Cientista, 

matemático, 

contador, 

estatístico, 

programador 

Espacial 

Regiões 

posteriores do 

hemisfério direito. 

O pensamento 

topológico na infância 

inicial dá lugar ao 

Trabalhos 

artísticos, 

sistemas de 

Artista plástico, 

arquiteto, 

caçador, 
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paradigma euclidiano
8
 

por volta dos 9- 10 

anos; o olho artístico 

continua vigoroso na 

velhice. 

navegação, 

projetos 

arquitetônicos, 

invenções, etc. 

escoteiro, guia, 

decorador. 

Corporal- 

Cinestésica 

Cerebelo, núcleos 

da base, córtex 

cerebral. 

 

Variam, dependendo 

do componente (força, 

flexibilidade, etc.) ou 

do domínio (ginástica, 

beisebol, mímica, etc.) 

Artesanato, 

desempenhos 

atléticos, 

trabalhos 

dramáticos, 

formas de dança, 

escultura, etc. 

 

Atleta, ator, 

mímico, artesão, 

cirurgião, 

dançarino, 

escultor 

Musical 
Lobo temporal 

direito 

É a inteligência que se 

desenvolve mais 

precocemente; os 

prodígios 

frequentemente 

passam por uma crise 

desenvolvimental. 

Composições, 

execuções, 

gravações 

musicais, etc. 

 

Compositor, 

maestro, 

instrumentista 

Interpessoal 

Lobos frontais, 

lobo temporal 

(especialmente o 

hemisfério 

direito), sistema 

límbico. 

Apego/vinculação 

durante os primeiros 

três anos é crítico. 

Documentos 

políticos, 

instituições 

sociais, etc. 

 

Conselheiro, 

líder político 

Intrapessoal 

Lobos frontais, 

lobos parietais, 

sistema límbico. 

A formação da 

fronteira entre o self e 

o outro nos três 

primeiros anos é 

crítica. 

Sistemas 

religiosos , teorias 

psicológicas, ritos 

de passagem, 

etc. 

Psicoterapeuta, 

líder religioso 

                                                             
8 Referência à obra Elementos de Euclides. Em grego, o título original é “Stoicheia” - Στοιχεῖα. O texto 
foi elaborado por volta do ano 300 a.C. O conteúdo de Elementos é o resultado do conhecimento 
acumulado por milhares de anos pelos povos da Mesopotâmia, Egito, assimilados e aperfeiçoados 
pelos gregos. Nascido entre a comunidade grega do Egito, Euclides revolucionou a matemática com 
apenas uma obra, que também garantiu seu nome para a posteridade como pai da geometria. O 
mérito de Euclides reside no cuidado com os temas, bem como a preocupação em demonstrar os 
mais simples conceitos e prová-los, seguindo fielmente os princípios do método científico, conjunto de 
passos que todo cientista segue até hoje para comprovar qualquer tese.  

 

http://www.infoescola.com/livros/elementos-obra-de-euclides-de-alexandria/
http://www.infoescola.com/livros/elementos-obra-de-euclides-de-alexandria/
http://www.infoescola.com/historia/mesopotamia/
http://www.infoescola.com/livros/elementos-obra-de-euclides-de-alexandria/
http://www.infoescola.com/biografias/euclides/
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Naturalista 

Áreas do lobo 

parietal esquerdo 

são importantes 

para distinguir 

entre seres 

“vivos” e 

“inanimados”. 

Surge dramaticamente 

em algumas crianças 

bem jovens; a 

escolarização ou a 

experiência aumenta a 

perícia formal ou 

informal. 

Taxionomias 

raciais, 

conhecimento das 

ervas, rituais de 

caça, mitologias 

sobre espíritos de 

animais. 

Paisagista, 

biólogo, ativista 

ambiental 

 

Fonte: adaptado de Armstrong (2001). 

 

2.3 INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E AS POSSÍVEIS CONEXÕES NA 

(RE)CONSTRUÇÃO COGNITIVA 

 

A teoria das IM desafia a acolher a diversidade na sala de aula e reforça a 

noção de incluir, em vez de excluir, alunos com diferentes capacidades (GARDNER, 

2010). Uma vez que as inteligências se manifestam de maneiras diferentes em 

níveis desenvolvimentais diferentes, tanto a avaliação quanto a estimulação 

precisam ocorrer de maneira adequada (GARDNER, 2012). Essas ideias apontam 

para a seguinte reflexão: se todos os indivíduos processam informações de forma 

diferente, como um sistema de formato único poderia ser eficaz para os processos 

de aprendizagem de todos os estudantes? “Nas mãos de educadores, a teoria das 

IM parece o teste de Rorschach9. Olhando uma mesma mancha de tinta, duas 

pessoas podem ver coisas diferentes” (GARDNER, 2012). 

 

2.3.1 Psicologia Cognitiva e Relações com o Campo Educacional 

 

Os modernos conhecimentos acerca da relativa independência de 

determinadas competências cognitivas, bem como sua interação na realização de 

                                                             
9 O método de Rorschach foi desenvolvido pelo médico psiquiatra Hermann Rorschach a partir de 

seus estudos em instituições de saúde mental na Suíça do início do século XX. O teste fornece ao 
sujeito uma série de estímulos, sendo composto por dez pranchas com borrões de tinta pouco 
estruturados, que em si, pouco ou nada significam. A resolução deste estímulo (sob a forma de 
percepção de pessoas, cenas, objetos, animais, etc.) deve-se mais à individualidade do testando do 
que a outros fatores. 
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funções acadêmicas e da realidade, reproduzem importantes implicações para a 

educação. Para Smole (2000), está claro que “em diferentes momentos os 

professores e pesquisadores da educação perceberam as falhas e insuficiências de 

um ensino seletivo, meritocrático”. 

Brandl (2005) comenta que, apesar de muitas pesquisas acerca da 

neurociência, e também ideologias filosóficas sustentadas por autores clássicos e 

vanguardistas, não admitirem e confirmarem a impossibilidade da dicotomia 

corpo/mente e corpo/cérebro, algumas ciências ainda se atrelam fortemente a essa 

ideia. Sob essa ótica, o sistema educacional encontra-se em risco iminente de ser 

acometido por influências dessa corrente: a valorização da mente em detrimento do 

corpo e suas variadas formas de expressão de habilidades. Essa visão diretivista e 

fragmentada pode ser exemplificada por Moreira (1995, p. 21) quando aponta que, 

nesse aspecto, “[...] ecoa um sinal e somos cognição em matemática; ecoa outro 

sinal somos cognição em ciências; ainda outro sinal faz-se ouvir e somos 

motricidade em aulas de Educação Física”. Na contramão desse panorama, Rosa e 

Rossi (2012) inferem que “[...] estudantes ativamente envolvidos em discussões 

teóricas sobre observações requerem formas de intermediação de saberes 

disponibilizados pelo professor [...]”, em total integração e (re)construção de 

conhecimentos e diversificação de propostas “[...] mediante sistemáticos movimentos 

de „ir e vir‟ entre níveis fenomenológicos e teórico-conceituais, cotidianos e 

escolares, superando a velha visão de uma ciência linear [...]”. Nesse sentido “vai-se 

dos experimentos às teorias; vem-se das teorias às experiências. O importante é 

que a teoria e o experimento dialoguem, não a tentativa inócua de estabelecer uma 

hierarquia e uma regra de procedência” (AMARAL e SILVA, 2000, citado por SILVA 

e ZANON, 2000). Chalmers (1993) ressalta que, tanto a observação quanto a 

experimentação orientam-se por teorias, que não há descobertas, mas produção de 

conhecimento em observações: 

 

Dois observadores normais vendo o mesmo objeto do mesmo lugar sob as 
mesmas circunstâncias físicas não tem necessariamente experiências 
visuais idênticas (...). A experiência visual que um observador tem ao ver 
um objeto, é afetado por suas vivências anteriores, isto é, depende em parte 
de sua experiência passada, de seu conhecimento e de suas expectativas 
(Chalmers, 1993, p.48-9 e 61). 
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As pesquisas de Gardner e outros psicólogos desenvolvimentais  recentes 

convergem aos anseios por abordagens educacionais contemporâneas as quais a 

sociedade tanto carece.  A visão alternativa para os processos educacionais, 

apresentada por Gardner (2012) fundamenta-se em uma visão da mente 

extremamente diferente, que produz um tipo de escola muito diferente. O autor 

chama a atenção para uma visão pluralista da mente, percebendo muitas facetas 

diferentes e fragmentadas da cognição, estilos cognitivos contrastantes (GARDNER, 

2012). 

 

Eu também gostaria de introduzir o conceito de uma escola centrada no 
indivíduo, que considera seriamente esta visão multifacetada da 
inteligência. Este modelo de escola baseia-se, em parte, nos achados 
científicos que ainda não existiam no tempo de Binet; a ciência cognitiva (o 
estudo da mente) e a neurociência (o estudo do cérebro) (GARDNER, 2012, 
p. 13). 

 

O entendimento acerca das atividades cerebrais e de competências 

cognitivas diversas nos dão princípios concretos para a reformulação de práticas de 

ensino. Todavia, as perspectivas elucidadas pelos novos conhecimentos não devem 

nos direcionar a um regresso a metodologias pedagógicas puramente verbalistas as 

quais, embora todo discurso antagônico, continuam sendo extensivamente 

adotadas. A literatura sobre potencialidades individuais diversas, assim como os 

achados a respeito de diversos estilos cognitivos, trazem implicações educacionais 

fundamentais. Nesse sentido: 

 

(...) é importante identificar potencialidades e dificuldades num ponto inicial, 
para que elas se tornem parte do planejamento educacional. As notáveis 
diferenças entre os indivíduos também colocam em dúvida se todos 
deveriam estar seguindo o mesmo currículo e se, na medida em que existe 
um currículo uniforme, ele precisa ser apresentado da mesma maneira para 
todos os indivíduos (GARDNER, 2012, p. 147) 

 

As atuais progressões nas práticas pedagógicas nos possibilitam perceber, 

por exemplo, que nossas convicções culturais se refletem na displicência de áreas 

de conhecimento evolutivamente deliberadas e com atribuições imprescindíveis na 

constituição do indivíduo e do corpo social como tais, como o caso dos esportes e 

da música. O enfoque ou mesmo o tratamento secundário desses domínios pela sua 
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simples e indiferente abordagem em tópicos transversais nas grades curriculares 

está longe de ser adequado e, muito menos, suficiente (ROSA e ROSSI, 2012). 

Concordando com Gardner et al. (1998), quando se delineia uma esfera 

desvinculada de habilidade acadêmica ou intelectual, permanece a questão de quais 

talentos são valorizados dentro dessa esfera. Nesse paradigma, algumas culturas 

podem valorizar indivíduos que são ágeis e flexíveis; outras podem preferir sujeitos 

calmos, reflexivos e ponderados em suas respostas (GARDNER et al., 1998). 

Associando-se, pois, a identificação desses talentos na perspectiva de 

valorizá-los a todo um contexto ambiental cognitivo, percebe-se que o estímulo às 

múltiplas inteligências está estreitamente associado a um novo sistema educacional 

(ANTUNES, 2010). Pensar na escola com esse propósito significa pensar em um 

ambiente centrado no indivíduo e rico na avaliação das capacidades e tendências 

individuais. 

 

O papel da escola renova-se com estudos e descobertas sobre o 
comportamento cerebral e, nesse contexto, a nova escola é a que assume o 
papel de “central estimuladora da inteligência”. O professor não perde 
espaço nesse novo conceito de escola. Ao contrário, transforma a sua na 
mais importante das profissões, por sua missão de estimulador da 
inteligência e agente orientador da felicidade. (ANTUNES, 2010, p. 13) 

  

Após duas décadas de reflexões acerca das implicações educacionais da 

teoria das IM, Gardner et al. (2010) infere que duas são essenciais. A primeira diz 

respeito aos educadores que, ao admitirem a teoria, devem reconhecer seriamente 

os diferenciais entre os sujeitos e devem, efetivamente, adaptar as formas de ensino 

de modo a alcançar cada indivíduo em sua singularidade. Em segundo lugar: 

 

(...) qualquer ideia, disciplina ou conceito importante deve ser ensinado de 
várias formas, as quais devem, através de argumentos, ativar diferentes 
inteligências ou combinações de inteligências. [...] Só os que conseguem 
pensar em um tópico de várias formas têm uma compreensão minuciosa 
desse tópico; aqueles cujo entendimento se limita a uma única visão têm 
uma compreensão frágil. (GARDNER, et al., 2010, p. 21) 

 

Nessa perspectiva, a essência da Teoria das Inteligências Múltiplas para a 

educação é respeitar as muitas diferenças entre as pessoas, as múltiplas variações 

em suas formas de aprender e os diversos modos pelos quais elas podem ser 

avaliadas (GARDNER, 2012). 
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2.3.2 A Importância da Teoria das Inteligências Múltiplas no Ensino. 

 

Sob a ótica de Gardner, a inteligência era tradicionalmente considerada como 

uma capacidade geral, “encontrada em graus variáveis em todos os indivíduos, e 

especialmente crítica para um desempenho bem sucedido na escola” (GARDNER, 

2012). A Teoria das IM foi desenvolvida como uma explicação da cognição humana 

que pode ser submetida a testes empíricos (GARDNER, 2012). Além disso, a teoria 

parece conter várias implicações educacionais que merecem ser consideradas 

(GARDNER, 2012). Ela reforça a necessidade de se pensar sobre a organização da 

escola e de seus componentes curriculares, buscando uma perspectiva mais 

abrangente que considere essas múltiplas faces da manifestação da inteligência 

(GARDNER, 2012). Consequentemente: 

 

(...) essas considerações (de Gardner) parecem nos encaminhar para novas 
concepções que, aos poucos, vão sendo incorporadas ao discurso 
pedagógico e, mais que isso, sugerem reformulações nas ações docentes 
no sentido de buscarmos, enquanto professores, refletir sobre o trabalho em 
classe e olhar para o aluno por inteiro. (SMOLE, 1995, p. 04) 

 

As pesquisas de Howard Gardner abrem as portas para uma ampla variedade 

de estratégias de ensino que podem ser implementadas e/ou adaptadas em 

qualquer ambiente educacional (ARMSTRONG, 2001). Posto que o conhecimento 

escolar frequentemente esteja dissociado dos contextos do mundo real, é nos 

contextos ricos, distintos para cada situação, que as inteligências costumam ser 

produtivamente empregadas. 

A análise do conceito de inteligência proposto por Gardner (2002) e a 

consequente redefinição do papel da escola, encontra subsídios nas habilidades 

cognitivas de alta ordem estabelecidas por Zoller. Para Zoller (2002) essas 

habilidades podem ser definidas em duas categorias: as habilidades cognitivas de 

baixa ordem (LOCS – lower order cognitive skills) e as de alta ordem (HOCS – 

higher order cognitive skills). O autor caracteriza as habilidades cognitivas de baixa 

ordem por capacidades como conhecer, recordar/relembrar a informação e/ou 

aplicação simples de conhecimento ou algoritmos memorizados em situações 

familiares e resolução de exercícios; já as de alta ordem são referidas como aquelas 
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capacidades orientadas para a investigação, resolução de problemas (não 

exercícios), tomada de decisões e desenvolvimento do pensamento crítico. Zoller 

(2002) define as questões de alta ordem cognitiva como problemas não familiares 

para o estudante, que requerem para sua solução, conhecimento adicional, 

aplicação, análise e capacidades sintéticas, tal como fazer conexões conduzindo 

para pensamentos avaliativos e a construção cognitiva e ressalta que as questões 

de baixa ordem cognitiva requerem dos alunos apenas relembrar a informação ou 

simplesmente aplicar a teoria ou conhecimento a situações e contextos familiares, 

os quais podem ser solucionados por meio de processos algoritmos específicos ou 

práticos que requerem apenas técnica, aplicação ou memorização de procedimentos 

para sua resolução.  

Zoller (2004) citado por Zuin (2011) comenta que o fundamento da reforma a 

evoluir no ensino de Química em todos os níveis, requer a alteração de um ensino 

mecânico e transmissivo para processos que privilegiem o desenvolvimento de 

competências cognitivas de elevada ordem, ou seja, que se dirija de uma ótica 

educativa limitada, arraigada aos aspectos puramente analíticos ou tecnocientíficos 

restritos, para uma abordagem inter/multidisciplinar mais ampla. De acordo com 

Zoller (2002), a essência da atual reforma na Educação (Química) científica em todo 

o mundo sinaliza para o esforço em desenvolver propositalmente nos estudantes 

habilidades cognitivas de elevada ordem ao invés da corrente dominante em 

desenvolver habilidades e conhecimentos cognitivos de baixa ordem. Este 

aprendizado ocorre por meio do questionamento, pensamento crítico, pensamento 

sistêmico, capacidade de tomar decisão e a elaboração de rotas para a  resolução 

de problemas. Culturalmente, o objetivo do trabalho de pesquisa e prática docente 

tem sido a preparação de estudantes, particularmente de ciências, para a 

participação ativa, racional, inteligente e responsável em processos de tomada de 

decisão em quaisquer papéis que estes possam desempenhar na sociedade (Zoller, 

2002).  

Para Gardner (2012), um princípio essencial da teoria das IM é que o 

pensamento não ocorre e não pode ocorrer sem a interação com materiais reais 

num contexto vivo. Embora o conhecimento escolar frequentemente esteja 

dissociado dos contextos do mundo real, é nos contextos ricos, específicos para 

cada situação, que as inteligências costumam ser produtivamente empregadas 
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(GARDNER et al., 1998). A teia de conhecimentos necessária nos locais de trabalho 

e na vida pessoal normalmente envolvem um pensamento colaborativo, 

contextualizado e específico para cada situação (GARDNER, 1990; RESNICK, 1987; 

ROGOFF e LAVE, 1984 citado por GARDNER, 2012) 

Gardner (2012) ressalta que, embora grande parte das pesquisas tenha-se 

concentrado nas inteligências “acadêmicas” da linguagem e lógica e nas outras 

principais disciplinas acadêmicas, menos esforços foram dedicados ao que é preciso 

para sobreviver e ter sucesso no ambiente escolar de modo mais amplo. Uma vez 

que a escola desempenha um papel tão central em nossa cultura, é importante 

examinar essas inteligências e habilidades necessárias para que os alunos 

sobrevivam e tenham sucesso no sistema (GARDNER, 2012). 

A prática das IM não significa impor superficialmente diferentes inteligências à 

aprendizagem de temas, e sim estimular os alunos a se envolverem em uma série 

de performances relacionadas ao tópico, a pensar e a agir de forma flexível diante 

do conhecimento (STONE-WISKE, 1998 citado por GARDNER et al., 2010). 

 

2.3.3 Reflexões sobre o Ensino de Química 

 

Segundo Gardner et al., (2010), os poucos professores que possuem a 

formação adequada para ensinar Ciências, costumam ser fortes no conhecimento 

disciplinar, mas não apresentam visão pedagógica ou a têm reduzida. “Um requisito 

é o conteúdo [...], mas a maneira como a instrução pode ser orquestrada é algo 

completamente diferente” (GARDNER et al, 2010, p. 195). 

De acordo com Rosa e Rossi (2012), um projeto de melhoria do ensino de 

química precisa levar em conta a importância de tratar as questões epistemológicas 

ao se planejar um processo de ensino e aprendizagem de conceitos. Nesse 

contexto, considerando uma concepção ampla de formação escolar, o conhecimento 

químico se articula ao desenvolvimento de habilidades para lidar com as 

ferramentas culturais específicas à forma química de percepção e ação na 

sociedade e, por sua vez, um conjunto de habilidades associadas à apropriação 

dessas ferramentas culturais (conceitos, linguagens, modelos específicos) pode 

possibilitar o desenvolvimento de competências, “como capacidade de articular, 

mobilizar e colocar em ação, e também de valores aliados aos conhecimentos e 
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capacidades necessários em situações vivenciadas ou vivenciáveis” (BRASIL, 

2006). 

O que é questionável não é tanto o conteúdo escolar em si, apesar das 

muitas aberrações existentes, mas a forma como está posto; o conhecimento 

escolar deixa de ser um dos meios através dos quais os alunos podem se 

compreender melhor, perceber o mundo físico e social onde se inserem, 

contribuindo, assim, na elaboração de seus projetos (DAYRELL, 1996 citado por 

ROSA e ROSSI, 2012).  

 

Também podemos nos perguntar se a escola, mais do que enfatizar a 
transmissão de informações, cada vez mais dominadas pelos meios de 
comunicação de massa, não deveria se orientar para contribuir na 
organização racional das informações recebidas e na reconstrução das 
concepções acríticas e modelos sociais admitidos (Dayrell, 1996, p.156). 

 

Os docentes, na sua maioria, acorrentados que estão a esta forma de lidar 

com os conteúdos, deixam de se posicionar como expressão de uma geração 

adulta, portadora de um mundo de valores, regras, projetos e utopias a ser revelado 

aos alunos. Recuam no processo de formação mais amplo, como interlocutores 

desses alunos, diante das suas crises, dúvidas e perplexidades geradas pela vida 

cotidiana (DAYRELL, 1996 citado por ROSA E ROSSI, 2012).  

Para Araújo (1998) citado por Rosa e Rossi (2012), o ambiente em 

instituições nas quais o respeito bilateral e a oportunidade de fazer e expressar 

escolhas são valorizados, permite a inserção de metodologias de trabalho em que 

os professores respeitam, em suas salas de aula, o ritmo de aprendizado e de 

desenvolvimento de cada aluno, [...] conscientes de que a diversidade leva a trocas 

significativas do sujeito consigo mesmo e com o meio à sua volta. Essas trocas mais 

livres e democráticas, quando os sujeitos têm a oportunidade de fato de colocar 

suas ideias, condutas e sentimentos em reciprocidade com os demais, “exercitam o 

funcionamento cognitivo dentro de situações reais e do cotidiano, e não em cima de 

situações clínicas artificiais, ou de conteúdos dissociados de sua realidade” 

(ARAÚJO, 1998). 

 

Quem aprende precisa ter acesso não apenas às experiências físicas, mas 
também aos conceitos e modelos da ciência convencional. O desafio está em 
ajudar os aprendizes a se apropriarem desses modelos, a reconhecerem 
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seus domínios de aplicabilidade e, dentro desses domínios, a serem capazes 
de usá-los. (Driver et al., 1999, p.34) 

 

Para uma abordagem de Ensino de Química apoiada nas diversas linguagens 

específicas, torna-se essencial identificar situações de alta vivência dos estudantes 

para que, sobre elas, possam construir o seu pensamento químico mediado pela 

ação do professor e pela linguagem química (ROSA, M. I. P.; ROSSI, A. V., 2012). 

Faz-se necessário também que tais situações possibilitem desenvolver um conjunto 

de conceitos químicos importantes e centrais na constituição do pensamento 

químico moderno junto aos alunos, as denominadas situações conceitualmente ricas 

(MALDANER, 2000, p.286). Esses fatores procuram ressaltar um ensino que busque 

cada vez mais “propiciar que a química possa ser um instrumento de leitura da 

realidade e facilitadora de aquisição de uma visão crítica da mesma e, assim, possa 

contribuir para modificá-la para melhor” (CHASSOT, 1993, p.88). 

 

2.3.4 A Avaliação da Aprendizagem e Reflexos da Abordagem de Ensino na 

Perspectiva das IM 

 

Acompanhando a fidelidade à testagem formal está uma visão de educação a 

qual Gardner (2012) chama de “visão uniforme da instrução”. Nesse aspecto, o autor 

aponta que os alunos, tanto quanto possível, devem estudar as mesmas disciplinas 

devendo estas serem transmitidas da mesma forma para todos os estudantes. Na 

visão uniforme, o progresso na escola deve ser avaliado por testes formais 

frequentes, os quais devem ser administrados em condições regulares, e os alunos, 

professores e pais devem receber resultados quantitativos que detalhem o 

progresso do aluno ou a falta desse progresso. Esses testes devem ser 

instrumentos com normas nacionais, para possibilitar a máxima comparabilidade. 

Em determinadas áreas do conhecimento, é atribuído valor aos aspectos que podem 

ser avaliados eficientemente nessa perspectiva (a gramática, em vez da “voz”, na 

escrita; as comprovações, em vez da argumentação, nas ciências exatas; os fatos, 

em vez da interpretação, na história). Segundo Gardner (2012), as disciplinas que se 

mostram mais divergentes à testagem formal, tais como as artes, são as menos 

valorizadas na escola uniforme. 
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Para Gardner (2012), os testes formais podem ajudar a reconhecer as 

diferentes características cognitivas, mas somente se eles foram planejados para 

evidenciar – e não mascarar – estas diferenças. Segundo o autor, até o momento, 

poucas tentativas foram feitas a esse respeito, e os testes são mais frequentemente 

utilizados para apontar dificuldades do que para designar capacidades cognitivas no 

âmbito educacional. Gardner (2012) observa que a grande maioria dos instrumentos 

de testagem tende muito a favorecer duas variedades de inteligência – a linguística 

e a lógico-matemática. 

 

Os indivíduos abençoados com esta combinação específica provavelmente 
terão sucesso em quase todos os tipos de testes formais, mesmo que não 
sejam particularmente aptos no domínio que está sendo investigado. Além 
disso, os indivíduos com problemas numa destas inteligências, ou em 
ambas, podem fracassar nas medidas em outros domínios, exatamente por 
não poderem dominar o formato específico da maioria dos instrumentos 
padronizados (GARDNER, H. 2012, p. 152). 

 

Quando a filosofia de que “o ser inteligente é aquele que possui apenas os 

domínios da simbologia lógico-matemática e da linguagem verbal e suas zonas de 

ação, e nada sobrando para os entusiastas das artes, da música, das tarefas 

motoras corporalmente expressadas e de suas emoções” é disseminada nas aulas 

de Química, os professores e alunos imaginam muitas vezes que, ao vivenciar uma 

aprendizagem nas aulas práticas, através de manipulações, as expressões corporais 

estarão sendo privilegiadas enquanto as aulas teóricas se encarregam da educação 

da mente, o que, muitas vezes é entendida como sinônimo de educação da 

inteligência, e acaba sendo confirmado pelo sistema unilateral de avaliação o qual é 

definido por Gardner (2012) como testagem padronizada. 

Embora a sociedade de testagem tenha respondido mais a necessidades 

pragmáticas do que a preceitos científicos, ela realmente reflete uma determinada 

visão da natureza humana. Gardner (2012) comenta que as ideias científicas em 

que a sociedade de testagem se fundamenta originam-se de um ciclo anterior, em 

que as visões da cognição e desenvolvimento dos comportamentalistas, teóricos da 

aprendizagem e associacionistas eram predominantes. Nesse contexto: 

 

(...) fazia sentido acreditar em capacidades humanas “inatas”, numa curva 
de aprendizagem regular, provavelmente linear, do período de bebê à 
velhice, numa hierarquia de disciplinas e na desejabilidade de avaliar o 
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potencial e a realização em condições cuidadosamente controladas e 
maximamente descontextualizadas (GARDNER, 2012, p. 144). 
 

Nas últimas décadas, entretanto, os vários pressupostos sobre os quais este 

edifício de testagem foi construído foram sendo gradualmente enfraquecidos pela 

pesquisa desenvolvimental, cognitiva e educacional, e emergiu uma visão muito 

diferente (GARDNER, 2012). 

Gardner (2012) define a avaliação como a obtenção de informações sobre as 

capacidades e potenciais dos indivíduos, com o duplo objetivo de proporcionar um 

feedback útil aos indivíduos e informações proveitosas para a comunidade 

circundante. O autor salienta que, em vez de ser imposta “externamente” em alguns 

momentos durante o ano, a avaliação deveria tomar-se parte do ambiente natural de 

aprendizagem. 

 

Na medida em que a avaliação gradualmente passa a fazer parte da 
paisagem, ela não precisa mais ser uma parte separada do restante da 
atividade de sala de aula. (...) Também não existe necessidade de “ensinar 
para a avaliação”, pois ela é onipresente; na verdade, a necessidade de 
testes formais poderia atrofiar-se totalmente (GARDNER, H. 2012, p. 152). 
 

Em contraste com uma “sociedade de testagem”, Gardner (2012) ressalta que 

a abordagem de avaliação e a escola centrada no indivíduo constituem uma visão 

educacional mais nobre. As IM são particularmente relevantes nesse contexto, onde 

as estruturas de educação convencionais impuseram métodos e currículos que em 

geral não guardam relação com os complexos desafios encontrados pelos 

estudantes em sua vivência (GARDNER et al., 2010).  

Gardner (2002) aponta os argumentos, propósitos e efeitos do projeto  

“Escolas que utilizam a Teoria das Inteligências Múltiplas” (Schools Using Multiple 

Intelligences Theory) – SUMIT – no qual envolveu 41 escolas públicas e particulares 

dos Estados Unidos em um período de três anos. A análise dos dados certifica que 

49% das escolas que utilizaram IM aprimoraram os resultados em avaliações de 

desempenho escolar. O uso das IM na prática pedagógica das escolas dos 

segmentos fundamental e médio superaram os resultados de outras da região e até 

mesmo ultrapassaram instituições em nível nacional em habilidades básicas. A 

participação ativa dos pais aumentou em 60% e 54% relataram evolução na 

disciplina escolar. 78% das escolas demonstraram avanços significativos no 
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rendimento de alunos com necessidades educacionais especiais. Os resultados 

desse trabalho foram discutidos por Campbell e Campbell (1999); Kornhaber e 

Krechevsky (1995); Kornhaber e Fierros (2000). Para Kornhaber (2001), os 

educadores têm respondido de forma positiva à teoria, corroborando a ideia de 

Gardner, pois: 

  

(...) a teoria valida a experiência diária dos educadores: os alunos pensam e 
aprendem de diversas formas. Ela também dá suporte estrutural para 
organizar e refletir sobre a avaliação curricular e as práticas pedagógicas. 
Assim, essa reflexão levou muitos educadores a desenvolverem novas 
abordagens que podem atender de forma mais completa as necessidades 
dos aprendizes em sala de aula. (KORNHABER, 2001, p. 276). 

 

De gênese cognitivista desenvolvimental e sob a perspectiva humanista, a 

teoria das IM tem como objetivo chave, elucidar as potencialidades dos estudantes. 

Sua ótica norteadora é a percepção de que as inteligências de um indivíduo só se 

desenvolvem e avançam quando o mesmo é levado a pensar, assimilar, refletir e 

raciocinar na procura de diferentes soluções para os problemas que lhe são 

apresentados, edificando e compartilhando suas descobertas em meios 

contextualizados e significativos (GARDNER, 2012). 

A teoria das IM pode ser um veículo útil para ampliar o alcance da educação 

no sentido de:  

 

(...) incluir temas que tratem das várias inteligências e formas de pensar, 
bem como métodos de ensino que falem às diferenças individuais e 
avaliações que vão além dos instrumentos de linguagem e lógica, 
padronizados e de respostas curtas (GARDNER, H. et al., 2010, p. 27) 

 

Analisando a trajetória teórica explicitada até aqui, pode-se perceber a 

possibilidade de uma interseção com os objetivos do novo ensino e das novas 

formas de aprendizagem em Química.  

 

2.4 O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE CONCEITOS ACERCA DAS 

TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS 

 

O tema Reações Químicas foi selecionado para a pesquisa em função das 

possibilidades de articulação de conteúdos que ele permite, das variadas formas 
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possíveis de estimulação das diferentes inteligências e da relevância do mesmo 

para o ensino de Química, pois, como ressalta Maldaner (2000), ele é a essência da 

Química. Além disso, todos os assuntos propostos nos programas e vários 

fenômenos que ocorrem cotidianamente giram em torno da compreensão das 

transformações químicas; tal centralidade aparece explicitada em documentos que 

norteiam a construção dos currículos, a exemplo dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN):  

 

(...) o aprendizado de química pelos alunos do Ensino Médio implica que 
eles compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo 
físico de forma abrangente e integrada e assim possam julgar com 
fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da mídia e da 
própria escola e tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e 
cidadãos (BRASIL, 1999, p. 240). 

 

Parece ser consenso entre os pesquisadores que a fonte da confusão na 

química reside no fato de os estudantes terem que articular dois mundos diferentes: 

o macroscópico e o microscópico. Herron citado por Bodner (1992) identifica um 

terceiro: o simbólico. Johnstone (1982) apresenta esses níveis do conhecimento 

químico da seguinte forma: 

a) Nível macroscópico (fenomenológico): descritivo e funcional, é o campo 

onde se pode ver e manusear materiais, analisar e descrever as propriedades das 

substâncias em termos de densidade, pontos de fusão etc. e observar e descrever 

suas transformações.  

O nível macroscópico aporta conceitos do conhecimento que são passíveis de 

uma maior concretização, e também de análise ou determinações das propriedades 

dos materiais envolvidos e de suas transformações (MACHADO, 1999). Nessa 

perspectiva, é possível trabalhar com as reações químicas, considerando o 

fenomenológico, no que elas têm de mais visível e mensurável. 

b) Nível simbólico (representacional): é o campo onde representam-se 

substâncias por fórmulas e suas transformações por equações. É a linguagem 

sofisticada do conhecimento químico. Para Andrade Neto et al. (2009) a simbologia 

na química tem que ser entendida como uma forma de facilitar a compreensão de 

aspectos abstratos concernentes ao assunto. O significado dos símbolos deve ser 

apresentado correlacionado com a teoria sobre o assunto abordado, familiarizando o 
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estudante não só com o conteúdo, mas também com a linguagem que está sendo 

utilizada. Ocorrendo o domínio da linguagem, é possível a manipulação de sistemas 

de símbolos e a compreensão dos aspectos teóricos. 

c) Nível explicativo (microscópico): O conhecimento químico deve apresentar 

as informações de natureza microscópica, e os conhecimentos inerentes a esse 

nível têm como função explicar e fazer previsões relacionadas com o fenômeno 

percebido, ou seja, com o nível macroscópico. É o nível onde invocam-se átomos, 

moléculas, íons, estruturas, que fornecem um quadro mental para racionalizar o 

nível descritivo mencionado acima. As reações químicas tornam-se um processo de 

reorganização (rearranjo) dos átomos das substâncias originais, onde a quantidade 

e a identidade dos átomos são conservadas (LAUGIER; DUMON, 2004). 

Rosa e Schnetzler (1998) salientam a importância das pesquisas relacionadas 

às concepções alternativas que os estudantes do ensino médio apresentam sobre 

reações químicas. Neste estudo, estas pesquisadoras observaram que todos os 

atributos de reações químicas expressos pelos estudantes, restringiam-se ao nível 

macroscópico, não havendo referência a atributos microscópicos, ou seja, os 

estudantes expressam suas idéias pautadas em aspectos observáveis, não fazendo 

uso do modelo corpuscular da matéria para entender os vários fenômenos 

abordados nestas transformações. Elas ressaltam que a compreensão da ocorrência 

e dos mecanismos das reações químicas possibilita a compreensão de muitos 

processos que ocorrem diariamente no cotidiano, como o metabolismo dos seres 

humanos, a ação de medicamentos, o cozimento de alimentos, entre tantos outros 

exemplos. Considerando também, a formação do cidadão, infere-se que, 

epistemologicamente, para que o sujeito conheça a química, o entendimento desse 

conceito se torna uma necessidade central. 

Nery, Liegel e Fernandez (2007) apresentam dados que revelam que no 

ensino tradicional de Química, os estudantes estão sendo conduzidos a uma simples 

memorização de regras em sala de aula. No caso das reações químicas, essa 

memorização leva a uma total desarticulação entre os três níveis apresentados, 

sendo que, no nível simbólico, o estudante apenas representa a equação química, 

cujo significado acaba por se transformar em mero algoritmo. Segundo estes 

pesquisadores, essa memorização é decorrente de um ensino tradicionalista, 

voltado exclusivamente ao ingresso em universidades públicas ou privadas que, nos 
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seus exames de admissão, cobram um conteúdo programático muito extenso, o que 

tem influenciado a abordagem pronunciadamente conteudista do ensino. Neste 

paradigma, o professor costuma propor atividades que se reduzem à utilização de 

algoritmos, exigindo do estudante apenas procedimentos mecânicos e 

memorização, tendo como consequência apenas a transmissão de conteúdos e 

dificultando a sua adequada compreensão.  

Nardin, Salgado e Del Pino (2005) relatam a respeito da dificuldade que os 

estudantes possuem em entender o conceito de reação química: eles acreditam que 

tal dificuldade decorre da apresentação tradicional do conceito, que é feita através 

de uma abordagem mecânica, levando a uma aprendizagem memorística que 

dificulta a articulação entre os níveis macro, micro e simbólico. Concordando com o 

autor, percebe-se que o ensino tradicional, proporciona uma subjetividade 

fragmentada que rompe com a unidade do conhecimento e as relações de 

superveniência (macro/micro) deixam de ser abordadas. 

Segundo Driver (1989), é possível que os alunos assimilem conceitos sobre 

átomos e moléculas e suas representações do modo pretendido nas aulas de 

ciências, mas quando se encontram diante de um fenômeno que tenham que 

explicar, tendem a considerar relevantes não as noções que lhes foram ensinadas, 

mas sim as ideias intuitivas próprias, das experiências de cada um. 

Para compreender o sentido pleno de uma reação química, o estudante deve 

ser capaz de passar da situação observada (os fenômenos tangíveis, no nível 

macroscópico: o que pode ser visto, tocado ou sentido), para o domínio do modelo, 

onde o comportamento das substâncias é descrito em termos de representações 

que envolvem o nível microscópico (átomos, moléculas, íons e suas estruturas) e 

finalmente, depois de passar por essas duas etapas, o estudante deverá ser capaz 

de traduzir por meio de equações (registro de representações simbólicas: os 

elementos, fórmulas, equações, quantidade de matéria, e assim por diante) 

(JOHNSTONE, 1982; 2000; LARCHER, 1994 citado por LAUGIER; DUMON, 2004). 

 

2.5 AS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS COMO PRÁTICAS NORTEADORAS 

 

As sequências didáticas (SD) de ensino e aprendizagem podem ser 

consideradas como “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 
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articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio 

e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos” (ZABALA, 1998). 

Nesse contexto, configuram-se como um conjunto de atividades ligadas entre si, 

planejadas para ensinar um conteúdo, etapa por etapa. Organizadas de acordo com 

os objetivos que o professor quer alcançar para o desenvolvimento cognitivo de seus 

alunos, elas envolvem atividades de aprendizagem e de avaliação. Funcionam como 

instrumentos de orientação ao trabalho docente, pois direcionam a atuação do 

professor rumo à sistematização do ensino, em todos os segmentos, da leitura, da 

escrita, da oralidade, oferecendo etapas de organização do processo educacional. 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) criaram um esquema da sequência 

didática (FIGURA 01), no qual apresentam as quatro etapas que a constituem: 

apresentação da situação; produção inicial; módulos; produção final. 

 

Figura 1 – Esquema da Sequência Didática 

 
Fonte: Dolz, Noverraz, Schneuwly, 2004, p. 98. 

 

Inicialmente faz-se a apresentação da situação na qual é descrito de modo 

detalhado o tema a ser desenvolvido e as primeiras ações a serem executadas 

(pesquisa, investigação, testes, etc.). A produção inicial é parte resultante dessas 

ações. Essa etapa permite ao professor avaliar as capacidades já adquiridas e 

ajustar as atividades e os exercícios previstos na sequência às possibilidades e 

dificuldades reais da turma, além de mostrar alternativas para a criação de rotas de 

acordo com as inteligências mais destacadas de cada um. Nesse âmbito: 

 

(...) cada aluno consegue seguir, pelo menos parcialmente, a instrução dada 
[...]. É assim que se define o ponto preciso em que o professor pode intervir 
melhor e o caminho que o aluno tem ainda a percorrer: para nós essa é a 
essência da avaliação formativa (DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 
2004, p.101). 
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Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), para o docente, a primeira 

produção é também a “realização prática de uma avaliação formativa”, pois não visa 

à atribuição de nota, mas sim ao momento rico de obtenção de informações sobre o 

que cada aluno sabe. Para o estudante, o momento da primeira produção já é o 

“primeiro lugar da aprendizagem”. 

A terceira etapa da sequência didática é a dos módulos. Ainda conforme 

sustentam Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), nos módulos, o professor trabalha 

com os problemas que apareceram na primeira produção. Em cada módulo, é muito 

importante diversificar ao máximo as atividades propostas, dando assim, a cada 

aluno, a possibilidade de ter acesso, por diferentes vias, às noções e aos 

instrumentos, aumentando, desse modo, suas chances de sucesso; essas diferentes 

vias são mostradas, neste estudo, como sendo o desenvolvimento das Inteligências 

Múltiplas de Gardner.  

Além da alternância, bem evidenciada, de um trabalho com toda a turma, em 

grupos ou individual, o princípio essencial de elaboração de um módulo que trate de 

uma situação problema é o de variar os modos de trabalho. Essas variações podem 

ir de encontro às Inteligências Múltiplas nas quais se proponha atividades musicais, 

debates, experimentações, apresentações teatrais, exposições e quaisquer outras 

atividades relacionadas à teoria. 

A quarta e última etapa, correspondente à produção final, permite ao aluno “a 

possibilidade de pôr em prática as noções e os instrumentos elaborados 

separadamente nos módulos” (DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 2004). Os 

autores destacam que, durante a produção final, é no polo do aluno que a 

construção ganha sua maior importância: “indica-lhe os objetivos a serem atingidos 

e dá-lhe, portanto, um controle sobre seu próprio processo de aprendizagem (O que 

aprendi? O que resta a fazer?); serve de instrumento para regular e controlar seu 

próprio comportamento” acerca das atividades desenvolvidas; permite-lhe avaliar os 

progressos realizados no domínio trabalhado (DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 

2004). 

Para Zabala (1998), a identificação das fases de uma sequência didática, as 

atividades que a conformam e as relações que se estabelecem devem servir para 

compreender o valor educacional que tem, as razões que as justificam e a 

necessidade de introduzir mudanças ou atividades novas que a melhorem. Ao 
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organizar uma SD utilizando a abordagem das IM, as atividades ampliam as 

diversas possibilidades de exploração de um determinado tema, articulando os 

conteúdos conceituais (referentes ao saber), procedimentais (referentes ao saber 

fazer) e atitudinais (essência de ser). Esta articulação abre perspectivas para a 

construção da rede de conhecimento a partir das conexões estabelecidas tendo 

como foco um determinado tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

CAPÍTULO 03: TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

As abordagens qualitativas de pesquisa, principalmente as do segmento 

educacional, têm sido recorrentes desde meados dos anos 80. Um “novo olhar” para 

a produção e implementação de metodologias contemporâneas no ambiente escolar 

sinalizam essa trajetória. 

O uso dos métodos qualitativos desencadeou uma grande e vasta 

contribuição ao avanço do conhecimento em Educação, permitindo melhor 

compreensão dos processos escolares, de aprendizagem, de relações, dos 

processos institucionais e culturais, de socialização e sociabilidade, do cotidiano 

escolar em suas múltiplas implicações e das formas de mudança e resiliência 

presentes nas ações educativas. 

Considerando ser este, um trabalho focado na compreensão das relações 

intraescolares e seus contextos e nas representações dos atores escolares sob 

diferentes óticas, centrado na perspectiva do sujeito, cujo objetivo é investigar 

opiniões, percepções, representações, emoções e sentimentos de professores e 

alunos sobre o tema, foi adotado como base da metodologia científica, o paradigma 

da pesquisa qualitativa. 

Segundo Lüdke e André (1986), a pesquisa qualitativa caracteriza-se por ter o 

ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento, pelo caráter principalmente descritivo na obtenção dos dados, pela 

atenção ao processo ser maior que com o produto, pela indução à análise dos 

dados, pela não observação das evidências, por parte dos pesquisadores, que 

certifiquem hipóteses definidas previamente aos estudos e pelas abstrações 

formarem-se ou consolidarem-se a partir da análise dos dados num processo de 

baixo para cima. Corroborando com os autores, para Minayo (1998) esse tipo de 

pesquisa: 

 

(...) trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis (MINAYO, 1998, p.22) 
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Nesse sentido, “a pesquisa qualitativa tem por objetivo traduzir e expressar o 

sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre 

indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contextos e ação” (MAANEN, 

1979a, p.520). 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A abordagem qualitativa conferida na pesquisa apresenta enfoque 

etnográfico. Utilizado por antropólogos e sociólogos, o enfoque etnográfico procura 

tratar a descrição da cultura de grupos e sociedades; acerca da educação “[...] se 

volta mais para as experiências de vivências dos indivíduos que participam e 

constroem o cotidiano escolar” (ANDRÉ, 2001). Wolcott (1975, 1998) assinala que, 

para ser classificada como etnográfica, a pesquisa deve ser realizada em campo, as 

hipóteses podem ser reformuladas e as questões iniciais podem ser reexaminadas 

ao longo do processo. 

 Para a análise dos dados, identificamos que a Análise Textual Discursiva 

(ATD) de Moraes e Galliazzi (2011), seria a rota mais adequada ao contexto do 

problema da pesquisa. A ATD permite um processo constante de compreensões do 

fenômeno investigado, fazendo emergir significados no “processo analítico, atingindo 

novas ordens por meio do caos e da desordem” (MORAES e GALIAZZI, 2011). 

De acordo com Moraes (2003), a Análise Textual Discursiva:  

 

(...) pode ser compreendida como um processo auto-organizado de 
construção de compreensão em que novos entendimentos emergem de 
uma sequência recursiva de três componentes: a unitarização – 
desconstrução dos textos do corpus; a categorização – estabelecimento de 
relações entre os elementos unitários; e por último o captar de um novo 
emergente em que a nova compreensão é comunicada e validada” 
(MORAES, 2003, p. 192). 

 

As etapas de análise ficam explícitas para uma compreensão sistematizada 

de todo o processo. 

Segundo Moraes (2003) primeiramente deve-se realizar a desmontagem dos 

textos (corpus), processo também chamado de unitarização com objetivos de atingir 

unidades constituintes. O corpus é o conjunto de informações sistematizadas na 

forma de textos, imagens ou outras formas de representações gráficas 
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correspondendo a uma multiplicidade de sentidos. A definição e delimitação do 

corpus é função do pesquisador, que assim inicia o processo de análise, pela 

desconstrução dos textos. 

A desconstrução é a etapa de derivação do corpus em elementos textuais 

significativos, caracterizando-os de forma a buscar uma compreensão ampla das 

possibilidades de sentidos. Dessa fase emergem as unidades de análise que são 

balizadas em função dos objetivos da pesquisa (MORAES e GALIAZZI, 2011). 

O processo que constitui uma ATD pode ser realizado sob a perspectiva de 

categorias emergentes ou “a priori”, (às vezes, as categorias podem ser mistas, pois 

são pensadas a priori e também emergem dos dados) onde o sujeito faz sua análise 

com base em categorias pré-existentes, oriundas de uma teoria a qual se relaciona, 

ou melhor, explica o fenômeno investigado (MORAES e GALIAZZI, 2011). 

Para identificar as possíveis inteligências manifestadas pelos alunos para a 

realização das atividades propostas, foi realizada a ATD com categorias a priori, pois 

entende-se que a teoria das IM estabelece fortemente as categorias em relação às 

múltiplas inteligências dos alunos. Nesse caso, as categorias utilizadas foram as 

inteligências propostas por Gardner na teoria das IM. 

Posteriormente realiza-se o processo de categorização, este se constitui 

inicialmente em um processo de entropia textual, que tende a estabelecer 

articulações entre as unidades de análise para a elaboração de uma nova 

ordenação, de forma a ampliar o entendimento sobre a investigação analítica dos 

fenômenos em questão. Essas categorias, extraídas da análise dos dados, 

possibilitam a emergência de uma nova compreensão renovada do todo, que é 

comunicada e validada, resultando o metatexto, que se apresenta como produto de 

uma nova combinação dos elementos construídos ao longo dessas etapas. Esse 

procedimento deve ser recursivo para a lapidação das categorias e se processa 

através dos mecanismos sensoriais de dedução, indução e intuição do pesquisador, 

que concomitantemente permeiam o processo de investigação analítica. Segundo 

Moraes (2003) a análise qualitativa opera com significados construídos a partir de 

um conjunto de textos e o material analisado constitui um conjunto de significantes, 

onde a emergência e comunicação desses novos sentidos e significados são o 

objetivo da análise. 
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Segundo Moraes (2003) a descrição da análise textual qualitativa concretiza-

se a partir das categorias construídas durante o processo analítico. Descrever é 

apresentar as categorias fundamentando e validando essas descrições a partir de 

interlocuções empíricas ou ancoragem dos argumentos em informações retiradas 

dos textos. Uma descrição densa, recheada de citações dos textos analisados, 

sempre selecionados com critério e perspicácia, é capaz de dar aos leitores uma 

imagem mais fiel dos fenômenos que descreve (MORAES, 2003). 

A figura 2 é uma representação gráfica da metodologia onde as etapas de 

análise ficam explícitas para uma compreensão sistematizada de todo o processo. 

 

Figura 2 – Sistematização do Processo de Análise Textual Discursiva 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A fase em que existe a desorganização e desconstrução dos documentos 

analisados, no qual o pesquisador lança seu olhar sobre as categorias por ele 

organizadas, é entendida por Moraes e Galiazzi (2007), como um “processo que 

produz desordem a partir de um conjunto de textos ordenados. Torna caótico o que 

era ordenado”. E o limite do caos aponta que: 

 

(...) uma nova ordem pode constituir-se à custa da desordem. O 
estabelecimento de novas relações entre os elementos unitários de base 
possibilita a construção de uma nova ordem, representando uma nova 
compreensão em relação aos fenômenos investigados (MORAES e 
GALIAZZI, 2007, p.21). 

 

Como já estabelecido, das categorias organizadas se obterá o metatexto. 

Moraes e Galiazzi (2007) o descrevem como: “Expressão por meio da linguagem 

das principais ideias emergentes das análises e apresentação dos argumentos 
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construídos pelo pesquisador em sua investigação, capaz de comunicar a outros as 

novas compreensões atingidas” (MORAES e GALIAZZI, 2007). 

O trabalho é de campo, exploratório-descritivo, pois consiste na observação 

assistemática uma vez que o pesquisador participa do grupo observado e atua com 

um papel dentro do mesmo na orientação da professora e dos estudantes acerca 

das atividades propostas para a coleta de informações sobre fatos e impressões, tal 

como ocorrem espontaneamente, durante 16 aulas de 50 minutos, objetivando 

conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de como a teoria das IM pode 

contribuir na aprendizagem do conteúdo Reações Químicas, possibilitando ainda, 

elucidar novos fenômenos e suas inter-relações, procurando descrevê-los através de 

acumulações de informações detalhadas obtidas por intermédio das observações 

(MARCONI e LAKATOS, 2002). 

Os dados da pesquisa assumem o perfil descritivo à medida que se 

constituem de análises de observações, transcrições das aulas filmadas e gravadas 

e apreciações das narrativas. De acordo com o conteúdo do material coletado, 

observações diretas e a ATD, espera-se perceber como a metodologia atenda às 

expectativas e anseios dos alunos e permita desenvolver a aprendizagem 

ressaltando a individualidade e a multiplicidade de competências e habilidades. 

Posto que o processo é de fundamental importância, o produto das aulas também é 

destacado uma vez que a nova forma de abordagem do conteúdo deva refletir na 

eficácia dessa aprendizagem.  

Por fim, as abstrações necessárias para esta pesquisa desenvolveram-se 

“numa interação entre os referenciais teóricos e os dados obtidos” (CARVALHO, 

2006, p.27, grifo do autor) e não somente da inspeção dos dados. 

 

3.2 UNIVERSO DA PESQUISA E POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

De acordo com o Censo de 201210, o município de Betim (MG), que fica a 

aproximadamente 31 km da capital Belo Horizonte, tem área territorial de 408,873 

                                                             
10

 Disponível em 
<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=310670&idtema=117&search=mina
s-gerais%7Cbetim%7Censino-matriculas-docentes-e-rede-escolar-2012> . Acesso em 01 Dez. 2014. 
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km2 e apresenta 378.089 habitantes. Sua educação básica é formada por escolas 

privadas e públicas, estaduais e municipais. Betim apresenta 33 escolas de ensino 

médio, sendo 2 municipais, 4 privadas e 27 estaduais. 

Das instituições estaduais, destaca-se como objeto deste estudo, uma escola 

pública estadual da região central da cidade. A Escola foi criada no ano de 1965 e 

atualmente conta com cerca de 1300 alunos divididos em Ensino Médio e Curso 

Normal em Nível Médio. 

O estabelecimento de ensino foi escolhido uma vez que o pesquisador, sendo 

o principal investigador, está inserido em seu corpo docente desde Fevereiro de 

2008 percebendo assim o contexto de trabalho dos demais professores, suas 

práticas pedagógicas e a realidade dos alunos. O principal critério de seleção da 

professora que aplicaria as atividades da pesquisa baseou-se no tempo de exercício 

na profissão na perspectiva tradicionalista e sua abertura a novas propostas de 

ensino.  

O desenvolvimento deste estudo ocorreu em uma turma de 3º ano composta 

por 40 alunos, sendo 14 do sexo masculino e 26 do sexo feminino. Os critérios de 

escolha da classe levaram em conta os perfis mais diversificados e a maior 

diversidade de talentos para a realização de atividades que não eram expostas 

durante as aulas; segundo a professora de Química e outros professores 

consultados, a heterogeneidade de perfis na turma em questão era considerável.  

Os horários das aulas de Química associados às disponibilidades do pesquisador e 

da professora também foram fatores relevantes para a escolha da turma. 

O pesquisador utilizou um diário de campo para o registro detalhado das 

informações e reflexões que surgiram durante a pesquisa. O estudo contou com a 

observação participante nas atividades propostas. Para Marcone e Lakatos (2009), a 

observação é uma técnica que utiliza dos sentidos na obtenção dos aspectos da 

realidade. Não consiste em apenas ver e ouvir, mas também em examinar os fatos 

que se pretende estudar. Além disso, obriga o investigador a ter um contato mais 

direto com a realidade. O contato direto e prolongado com o fenômeno através do 

acompanhamento, da participação, da observação, da descrição e da interpretação 

do cotidiano escolar foram os caminhos pelos quais o pesquisador imergiu no 

universo da pesquisa. 
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Foram utilizados questionários prévios com alunos e gravações em áudio e 

vídeo das aulas de aplicação da SD; esta composta por atividades relacionadas ao 

conteúdo “Reações Químicas” e elaborada em conformidade com a Teoria das 

Inteligências Múltiplas; ao final foram realizadas entrevistas semi estruturadas com 

alunos que apresentaram diferenças mais pronunciadas no perfil de inteligências e 

com a professora para as análises de narrativas. 

As descrições das aulas foram feitas através do olhar do pesquisador, que 

procurou explicitar o máximo que pôde averiguar, com a consciência de que muitos 

eventos acontecem de forma dinâmica, não havendo possibilidade de observar e 

descrever tudo. Dessa forma, a observação e a descrição foram sistematizadas 

levando em consideração especialmente o foco principal da pesquisa, ou seja, a 

influência do conteúdo e dos métodos de ensino sobre o  estímulo das inteligências 

predominantes na turma. Após a coleta dessas informações, foi necessário realizar 

reduções do material para interpretar e compreender melhor o fenômeno. 

A análise dos dados ocorreu com a reflexão entre os conceitos prévios e 

perfis de inteligências obtidos na fase de planejamento das atividades e os 

elementos posteriores constituídos de textos obtidos a partir da observação direta, 

postura e posicionamento dos alunos diante das atividades, formação de conjecturas 

e entrevistas, a desmontagem desses textos, o estabelecimento de relações e a 

consequente captação dos novos sentidos emergentes. 

 

3.3 LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

Para auxiliar os alunos a se adaptarem e dominarem a dinâmica da nova 

proposta, Gardner (2012) salienta que existe a necessidade de considerar as 

condições específicas do ambiente, variando da organização física da classe às 

exigências das atividades específicas. Portanto, para cada atividade desenvolvida, 

procurou-se o ambiente mais adequado, a divisão em grupos mais favorável e, 

dentro das possibilidades e disponibilidades, a flexibilidade de tempo de execução 

das tarefas pelos alunos. A sala de multimídia, o laboratório de Ciências, o 

laboratório de informática, o parque ecológico e a sala de aula com as carteiras 

dispostas em grupos e em formato de “U” formaram o conjunto de espaços de 

aprendizagem. 
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3.3.1 Abordagem da Teoria 

 

Após a realização do convite à professora para o desenvolvimento do estudo 

e seu imediato interesse na participação deste, o pesquisador, através de conversa 

informal, apresentou-a a Teoria das IM relatando suas implicações educacionais e 

delineando as possíveis etapas da SD e os procedimentos metodológicos para as 

atividades. 

Posteriormente ao aceite da turma na participação da pesquisa, os alunos 

foram levados à sala de Multimídia onde o pesquisador e a professora apresentaram 

a Teoria das IM na forma de slides, ressaltando os domínios (áreas de atuação) de 

cada inteligência bem como exemplos de personalidades renomadas de destaque 

em cada uma das competências. Nesta etapa, procurou-se enfatizar as interações 

entre as inteligências a fim de não promover o isolamento entre elas ressaltando que 

a grande maioria das pessoas as possuem desenvolvidas em nível mediano, e que 

diferentes inteligências são estimuladas e consequentemente desenvolvidas em 

diferentes sujeitos. 

Após a apresentação, a professora e o pesquisador propuseram reflexões 

sobre a importância do desenvolvimento dos potenciais de cada indivíduo e do 

respeito às diferenças existentes em sala de aula. Houve a participação dos 

estudantes nas discussões quando informaram sobre o desconhecimento da teoria 

das IM e quando demonstraram a curiosidade sobre o desenvolvimento das 

potencialidades individuais. Mostraram-se receptivos quanto à proposta da pesquisa 

e interessados na essência da teoria. 

 

3.3.2 Construção de Perfis Individuais 

 

Nesta fase, o instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário 

fechado adaptado do fascículo quatro de Antunes (2001) intitulado “Como identificar 

em você e em seus alunos as inteligências múltiplas” (Anexo A). O questionário foi 

composto por 150 questões ordenadas por blocos correspondentes às oito 

inteligências pesquisadas, porém sem identificar a que bloco correspondia a quais 

inteligências.  O quadro 2 estabelece os blocos de questões relacionadas a cada 

inteligência: 
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Quadro 2 - Blocos de questões e inteligências relacionadas 

Questões Inteligência Relacionada 

01 a 20 Inteligência Linguística 

21 a 40 Inteligência Intrapessoal 

41 a 58 Inteligência Lógico-matemática 

59 a 76 Inteligência Interpessoal 

77 a 96 Inteligência Espacial 

97 a 114 Inteligência Naturalista 

115 a 132 Inteligência Musical 

133 a 150 Inteligência Corporal-cinestésica 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os dados do questionário consistiam na marcação de respostas pelas 

legendas: S – sim, com muita ênfase; s – sim, com alguma ênfase; n – não, com 

pouca ênfase e N – não, com muita ênfase, respectivas a cada questão preliminar. 

O instrumento foi proposto individualmente, a fim de que os alunos pudessem 

respondê-lo da forma mais fidedigna possível. Por conter questões de cunho muito 

pessoal, qualquer interferência externa ou de colegas de classe poderia 

comprometer a autenticidade das respostas. Portanto, foi necessário dispensar um 

tempo individual, flexível, para a execução do questionário. Cabe salientar que 

desenvolver um perfil das IM de um sujeito não é algo simples e/ou quantificável, 

pois nenhum teste pode eleger com exatidão a natureza ou qualidade das 

inteligências de uma pessoa. Infere-se, das informações obtidas, que o perfil dos 

estudantes se constrói nas observações cotidianas, na reflexão diária do professor, 

na observação insistente sobre as ações. Essas contínuas observações contribuem 

para o (re)conhecimento do conjunto de inteligências dos estudantes e para 

reafirmar que o questionário não pode ser empregado como uma resposta única e 

factual. Segundo Gardner (2012), os testes padronizados exibem apenas uma 
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pequena parte do espectro total das capacidades. O questionário aplicado, no 

entanto, foi considerado apenas como norteador ou ponto de partida para o 

desenvolvimento dessa análise.  

 

3.3.3 O Planejamento da Sequência Didática 

 

Um planejamento por meio das Inteligências Múltiplas é bastante flexível e 

dependerá da forma como o professor pretende observar seus alunos nas suas 

diferentes inteligências. Segundo Armstrong (2001), Campbell et al. (2000), e 

Richards e Rodgers (2001), não há um currículo recomendado ou preestabelecido a 

respeito de como proceder neste planejamento. 

Para utilizar-se da teoria das inteligências múltiplas em sala de aula, 

Christison (1996), Armstrong (2001) e Campbell et al. (2000) sugerem a observação 

e etapas importantes de um planejamento voltado às inteligências dos alunos. 

Dentro dessas etapas destacam-se a introdução à teoria, a aplicação do inventário, 

a categorização de atividades e a observação sistemática das ações dos 

estudantes. 

Para planejar as ações pedagógicas da SD, inicialmente, foi feito o 

levantamento bibliográfico abrangendo os estudos da Teoria das IM e os estudos de 

ensino e aprendizagem do conteúdo Transformações Químicas no ensino de 

Química. Essa análise permitiu delinear as relações entre possíveis atividades 

pedagógicas em Química e o espectro de inteligências proposto por Gardner, bem 

como estabelecer correlações entre atividades abordadas no ensino de 

Transformações Químicas na perspectiva das diferentes inteligências. 

No Brasil, há registro de atividades pedagógicas centradas no uso da teoria 

das IM, realizadas por Smole (2000). A autora propôs alternativas para abordar o 

ensino de Matemática a partir do desenvolvimento das inteligências múltiplas e das 

relações entre a componente lógico-matemática com as demais do espectro. A 

forma como a autora organizou essas atividades podem ser observadas no Quadro 

3: 
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Quadro 3 - Possibilidades de atividades relacionadas com o espectro de inteligências (SMOLE, 

2000) 

Tipo de 

atividade 

Material 

utilizado 

Finalidade para a 

Matemática 

Tipo de registro 

mais freqüente 

que pode ser 

desenvolvido 

Inteligências 

envolvidas 

Jogo 

Baralhos, 

dados, dominó, 

vareta, 

tabuleiros 

diversos, jogos 

comerciais, 

fichas, botões. 

Desenvolver 

habilidades numéricas, 

espaciais, e trabalhar 

com habilidades de 

resolução de 

problemas. 

Oral, escrito, 

desenho. 

Linguística, 

Lógico-

matemática, 

Intrapessoal e 

Interpessoal. 

Literatura 

infantil 

Livros diversos, 

fantoches, 

massa de 

modelar, vídeo, 

papel para 

dobradura. 

Desenvolver processo 

de leitura e escrita, 

trabalhar com 

resolução de 

problemas, 

desenvolver noções 

de números, medidas 

e geometria. 

Oral, escrito, 

desenho, 

dramatização, 

produção de livros 

próprios. 

Linguística, 

Lógico-

matemática, 

Intrapessoal e 

Interpessoal. 

Brincadeiras 

infantis, 

parlendas e 

cantigas de 

roda 

Corda, bola, 

bolinha de gude, 

papel, tabuleiro 

riscado para 

amarelinha. 

Desenvolver a 

percepção espacial, 

desenvolver noções 

de medidas e 

números, desenvolver 

a organização do 

esquema corporal. 

Oral, desenho, 

corporal, escrito. 

 

Linguística, 

lógico-

matemática, 

corporal-

cinestésica, 

pictórica, 

espacial, 

interpessoal e 

musical. 

 

Problemas 

de palavras 

 

Papel manilha, 

vídeo, fichas, 

Desenvolver as 

habilidades de ler, 

formular, compreender 

 

Oral, escrito, 

desenho, livro de 

Linguística, 

lógico-

matemática, 
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botões, uma 

boa coleção de 

problemas. 

 

e resolver problemas, 

propiciar situações 

para abordar noções 

de números, medidas 

e geometria. 

problemas, 

cartazes com 

problemas. 

 

pictórica, inter 

e intrapessoal. 

 

Exploração 

de figuras 

geométricas 

Tangram, 

blocos lógicos, 

quebra-

cabeças, 

geoplano, 

sólidos 

geométricos, 

figuras, elástico, 

papel de 

dobradura. 

 

Desenvolver a 

percepção espacial, 

trabalhar com a 

capacidade de 

identificar, modelar, 

representar e 

comparar figuras 

geométricas planas e 

não planas, trabalhar 

com composição e 

decomposição de 

figuras. 

Desenho, 

maquetes, livro de 

formas, móbiles. 

 

Linguística, 

corporal-

cinestésica, 

pictórica e 

espacial. 

 

Construção 

de gráficos 

Papel pardo, fita 

crepe, tesoura, 

cola, cartolina, 

lápis de cor. 

Desenvolver noções 

relativas a números e 

estatística, 

desenvolver a 

percepção e a 

localização espacial. 

Desenho, texto 

escrito sobre 

conclusões. 

Linguística, 

lógico-

matemática, 

pictórica e 

espacial. 

 

 
Fonte: Smole (2000, p. 167 e168) 

 

Segundo Smole (2000), quem determina, com sua atuação, que as atividades 

propostas possibilitem maior, ou menor amplitude de significados construídos e, 

sobretudo, construção do conhecimento, é o professor. Independente da área de 

atuação, o professor deve ter consciência da diversidade e combinação das 

inteligências individuais dos alunos, conhecer essas inteligências e suas 

manifestações.  

Para Gardner (1997), a utilização das inteligências na escola visa “funcionar 

como um instrumento para alcançar objetivos educacionais”. O autor considera 

relevante o agrupamento de alunos que possuem habilidades complementares, ou 

seja, que possuem perfis de inteligências mais divergentes, para propor atividades 
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de modos diversos uma vez que ressalta ser “necessário ensinar o que é importante 

de várias maneiras – histórias, debates, jogos, filmes, diagramas ou exercícios 

práticos” (GARDNER, 2009).  

Para Gardner et al. (2010), os professores devem identificar e superar as 

representações múltiplas da aprendizagem em um determinado domínio, observar e 

analisar as dificuldades de aprendizagem dos alunos, no contexto dos perfis 

cognitivos individuais destes e desenvolver um conjunto de competências que 

contribuam para a compreensão em relação ao domínio em questão. Nesse sentido, 

serviram de alicerce para as reflexões e o planejamento da SD, os diagramas 

individuais e da turma, os conhecimentos prévios que apontaram para o 

entendimento do fenômeno como interações entre as substâncias para a 

constituição de novas composições de extrema necessidade à manutenção da vida 

e as dificuldades de compreensão acerca do conteúdo que indicaram principalmente 

a pouca ou nenhuma experimentação aliada às formas de abordagem do tema para 

o ensino com excesso de abstrações. Itens esses que foram aclarados pelas 

respostas ao questionário (Apêndice A) e realçados pelos alunos nas discussões 

durante as aulas. 

Conforme exposto, como referência para a produção da SD utilizou-se o 

estudo realizado por Smole (2000), no qual se estabeleceram correlações entre 

atividades de ensino de Matemática e as inteligências múltiplas. No presente estudo, 

as correlações se deram no sentido do ensino do conteúdo Reações Químicas e as 

implicações na aprendizagem à luz da teoria das IM. A SD foi composta por módulos 

que abordaram atividades que valorizaram as inteligências mais desenvolvidas de 

cada aluno – destaque para as inteligências Intrapessoal, Interpessoal e Naturalista, 

uma vez que os instrumentos e reflexões mostraram serem estas as mais evidentes 

na turma – além de estimular seus outros campos de habilidades. Nesse sentido, 

foram propostos eventos que explorassem as opiniões individuais, a interação entre 

os estudantes e o enfoque ambiental em todas as atividades.  

Buscou-se identificar, inicialmente, a relação de cada ação do professor com 

o espectro de inteligências. Desse contexto, resultou o Plano de atividades 

pedagógicas para o ensino de Transformações Químicas (Quadro 4): 
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Quadro 4 - Plano de atividades pedagógicas para o ensino de Transformações Químicas: 

Possibilidades de atividades relacionadas com o espectro de inteligências 

Etapas da SD 
Material 

utilizado 

Finalidade para o 

estudo de Reações 

Químicas 

Registros 

desenvolvidos 

Principais 

Inteligências 

envolvidas 

Produção Inicial 

Gráficos das 

inteligências 

mais 

desenvolvidas; 

questionário 

dissertativo. 

Identificar os 

conhecimentos prévios 

acerca do conteúdo 

“Reações Químicas” e 

levantar as principais 

dificuldades na 

compreensão e 

contextualização de 

conceitos 

relacionados. 

Oral e escrito. 
Linguística e 

Intrapessoal. 

Módulo 1: 

Produção de 

tirinhas 

Slides, folhas de 

ofício e lápis de 

cor. 

Estabelecer a relação 

entre concepções 

individuais e coletivas; 

estimular as 

habilidades espaciais. 

Expositivo, 

dialogal e 

artístico. 

Intrapessoal, 

Interpessoal, 

Espacial, 

Naturalista. 

Módulo 2: 

Análise de 

diagramas 

Fichas com 

gráficos e 

diagramas 

diversos 

relacionados a 

questões 

ambientais. 

Desenvolver 

habilidades numéricas, 

estatísticas e 

projeções. 

Interpretação e 

associação. 

Espacial, lógico-

matemática, 

Intrapessoal, 

Interpessoal e 

Naturalista. 

 

Módulo 3: Aula 

de campo 

Densímetro; 

papel medidor 

de pH; kit para 

detecção de 

ácido sulfídrico 

–H2S(g); fichas 

de anotação. 

Estimular as 

habilidades de análise 

de situações problema 

in loco. 

Relatórios 

escritos, análise 

de opiniões e 

dinâmica 

corporal. 

 

Naturalista, 

Intrapessoal, 

Interpessoal, 

Espacial e 

Corporal- 

cinestésica. 

 

Módulo 4: Vídeo Acerca dos Relatórios Naturalista, 
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Experimentação 

I 

documentário; 

Óleo de cozinha 

usado; água; 

soda cáustica; 

etanol; vinagre; 

amaciante de 

roupas; corante; 

colher de pau; 

luvas; máscaras 

descartáveis; 

balde plástico. 

conhecimentos sobre 

transformações 

químicas ocorridas, 

contribuir para a 

responsabilidade 

social com vista à 

sustentabilidade e 

desenvolver o espírito 

crítico e sensibilizado 

com o meio ambiente 

o qual estão inseridos. 

escritos; 

discussões. 

Intrapessoal, 

Interpessoal, 

Corporal-

cinestésica 

Módulo 4: 

Experimentação 

II 

Vídeo 

documentário; 

Óleo de cozinha 

usado; água; 

soda cáustica; 

etanol; sulfato 

de sódio anidro; 

funil de 

decantação; 

termômetro; 

espátulas e 

provetas. 

Desenvolver 

habilidades de 

correlação entre 

conceitos de 

transformações 

químicas e aspectos 

ambientais ilustrados 

pela produção de 

biocombustíveis. 

Relatórios 

escritos; 

discussões. 

Naturalista, 

Intrapessoal, 

Interpessoal, 

Corporal-

cinestésica 

Módulo 5: 

Ações 

interativas para 

a produção final 

Textos 

relacionados a 

reações 

químicas e meio 

ambiente; 

computadores. 

Desenvolver as 

habilidades de ler, 

argumentar, 

compreender e 

resolver problemas. 

Discussões; 

questões 

formuladas. 

Naturalista, 

Intrapessoal, 

Interpessoal e 

Linguística 

Produção Final 
Textos e fichas 

de informações. 

Desenvolver as 

habilidades de 

argumentação 

relacionada à 

pesquisa pré-

estabelecida através 

de debate. 

Discussões; 

questões 

formuladas. 

Naturalista, 

Intrapessoal, 

Interpessoal e 

Linguística 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 



92 

 

Gardner (2012) ressalta ser essencial considerar as habilidades 

características que os alunos trazem para a realização das tarefas e para o 

ambiente geral da escola, assim como os meios pedagógicos próprios para ajudar 

os alunos a desenvolverem ou alterarem suas atuais capacidades e atitudes, para 

que estas sejam mais adequadas às exigências do contexto escolar. Deve 

considerar, ainda, a criação de uma série de medidas que possa indicar a maneira 

pela qual uma intervenção prescrita atinge (ou deixa de atingir) seu objetivo. O autor 

explica que, para iniciar a educação com base na teoria das IM é necessário que os 

professores primeiramente conheçam a teoria e tenham certo domínio sobre a 

mesma; portanto, a aplicação da SD focalizada na teoria das IM será de 

responsabilidade do pesquisador. 

As relações estabelecidas entre as inteligências e as atividades no Quadro 4 

podem ser alteradas e adequadas de acordo com o perfil dos alunos em outros 

contextos.  

 

3.3.3.1 Produção inicial 

 

Ao averiguar a similaridade dos gráficos das inteligências (Figura 4) mais 

desenvolvidas com as impressões individuais dos alunos, a professora e o 

pesquisador partiram para o levantamento de dados acerca das concepções dos 

estudantes sobre as reações químicas nas perspectivas do cotidiano e científica. 

Foi realizada uma segunda verificação por questionário (apêndice A), 

constituído por sete questões dissertativas, com a intenção de iniciar o assunto, 

como um chamariz sobre o tópico a ser tratado e como uma estratégia para conectá-

lo à aprendizagem do conteúdo “Reações Químicas”, usando a perspectiva 

ambiental como forma de comunicação. Outra finalidade da produção inicial foi 

identificar os conhecimentos prévios acerca do conteúdo a ser desenvolvido 

(Reações Químicas) e suscitar as principais dificuldades em compreender os 

conceitos e contextualizá-los, além de como abordá-los sob o prisma das IM. 

Pesquisas acerca da didática das ciências sustentam que os conceitos 

prévios dos alunos não são concepções errôneas, mas sim, interpretações que 

relacionam evidências do seu cotidiano. Dentre os trabalhos, ressalta-se Pozo 

(1998), Santos (1992), Novak (2000), Ausubel (2003) e Tavares (2004). Reporta-se 
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aqui, aos princípios da teoria ausubeliana: “Se eu tivesse que reduzir toda a 

psicologia educacional a um único princípio, diria isto: o fator singular que mais 

influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra isso e 

ensine-o de acordo” (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980). Giordan e De Vecchi 

(1996) assinalam que a melhor forma de se evoluir um modelo ou uma ideia já 

existente é, a princípio, conhecendo-a, explorando-a, e não estabelecendo 

verticalmente o modelo cientificamente aceito. Para Giordan (1996), psicólogos 

cognitivos que têm concentrado estudos no aprendizado dos alunos argumentam 

que os professores devem averiguar os modelos prévios e, a partir desses, propor 

situações de investigação que levem o aluno a pensar e a reformular suas 

concepções. Giordan e De Vecchi (1996) sugerem que, a partir dos conhecimentos 

que já possui, o aluno seleciona as informações que considera relevantes para 

explicar determinadas situações, as compreender e integrar com outros 

conhecimentos. Dessa maneira, é desenvolvido o aprendizado. 

As reflexões e propostas acerca das respostas do questionário da produção 

inicial podem ser vistas como uma atividade que incidiu no desenvolvimento das 

inteligências linguística (capacidade de usar as palavras de forma efetiva na escrita) 

e intrapessoal (construção de opiniões individuais e consciência das limitações 

específicas) (ARMSTRONG, 2001). 

O instrumento utilizado para a coleta de dados até esta fase demonstrou 

prudência, objetividade e reflexão, permitindo a obtenção de elementos de grande 

valia para os planejamentos, propostas e desenvolvimento da SD. 

 

3.3.3.2 Módulo 1: Análise e produção de charges 

 

A aula correspondente a este módulo ocorreu na sala de multimídia, com 

tempo aproximado de 50 minutos e com as carteiras dispostas em semicírculo. 

A charge foi proposta neste módulo da SD por trazer, em uma análise 

superficial, implícita a história e a presença do interdiscurso que, corroborando com 

Gardner (2000), denota a capacidade de convencimento através da palavra 

(retórica), a capacidade de usar a linguagem para a explicação de conceitos e a 

habilidade de interpretar ideias visuais e espaciais. 
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O termo charge é francês, vem de charger, carregar, exagerar e até mesmo 
atacar violentamente (uma carga de cavalaria). Este tipo de texto tem 
caráter temporal, pois trata do fato do dia. (...) Por ser combativa, tem lugar 
de destaque em jornais, revistas e na Internet. Portanto, ampla poderá ser a 
leitura interpretativa por nela se constatar a presença da linguagem, da 
história e da ideologia (SILVA, 2004, p. 13). 

 

Previamente, a professora e o pesquisador selecionaram algumas charges 

relacionadas ao tema de estudo (Reações Químicas) procurando aquelas que 

estavam articuladas a questões ambientais (visto que a Inteligência Naturalista foi a 

terceira com mais respostas “Sim, com muita ênfase” no questionário 01 e percebido 

o real interesse nesse campo em diversos relatos dos alunos).  

A cada slide proposto, a professora convidava os alunos a socializarem suas 

impressões pessoais a respeito, objetivando estimular a inteligência intrapessoal e, 

ao final da apresentação dos slides, os alunos foram divididos em dois grupos 

quando foi proposto a cada um deles, a produção de duas charges, uma abordando 

aspectos positivos e outra, aspectos negativos relacionados ao tema de estudo 

(Reações Químicas). Cada grupo foi monitorado por um aluno que, de acordo com o 

gráfico de inteligências individual, apresentou a inteligência espacial como uma das 

mais desenvolvidas. 

 

3.3.3.3 Módulo 2: Análise de gráficos e diagramas  

 

A aula correspondente a este módulo também ocorreu na sala de multimídia, 

com tempo aproximado de 50 minutos e com as carteiras dispostas em grupos. 

Para esse módulo, preliminarmente foram selecionados pela professora e o 

pesquisador, seis diagramas intitulados: 1) O custo dos agrocombustíveis; 2) 

Emissão de CO2 no Brasil por queima de combustível fóssil; 3) Combustíveis e suas 

emissões de CO2 (g/km); 4) Comparativo do volume de embalagens de agrotóxicos 

comercializadas e recolhidas em 2007, por país; 5) Produção de etanol no Brasil; 6) 

Matriz energética mundial, em 2005, e do Brasil, em 2007). A seleção dos 

infográficos levou em consideração os impactos dos processos químicos industriais 

de diferentes setores a fim de que os alunos pudessem relacioná-los a aspectos 

positivos e negativos das reações químicas que os causam.  
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Os alunos receberam uma folha com os diagramas e gráficos e outra para 

anotações das considerações do grupo. Cada grupo foi monitorado por um aluno 

que, de acordo com o gráfico de inteligências individual, apresentou a inteligência 

lógico-matemática como uma das mais desenvolvidas. 

 

Figura 3 – Análise de Gráficos e Diagramas 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A professora e o pesquisador apresentaram cada gráfico da folha de forma 

ampliada em slides os quais traziam uma questão interpretativa para cada gráfico. A 

cada slide, os grupos discutiam a questão relacionada e registravam suas 

considerações; o monitor de cada grupo administrava as diferentes opiniões para 

uma melhor construção das respostas. 

 

3.3.3.4 Módulo 3: Aula de campo 

 

A atividade proposta para esse módulo ocorreu in loco, às margens do Rio 

Betim, localizado a 500 metros da escola. 

A inserção da dimensão ambiental no processo de formação discente no 

campo da Química, possibilita o debate das questões ambientais contemporâneas, 

das transformações dos conhecimentos, valores e atitudes diante de novos cenários, 

a serem cotidianamente construídos, de maneira individual e coletiva (GUIMARÃES, 

2009). 

Conscientes de que o processo educativo transcende o campo demasiado 

restrito da Escola, tendo presente que a Química deve estar a serviço da Educação 

Ambiental, e sendo a inteligência naturalista um dos campos de maior interesse e 
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evidentemente mais desenvolvido demonstrado pela turma, a professora e o 

pesquisador realizaram uma aula de campo às margens de um rio, com o objetivo, 

em linhas gerais, de promover a compreensão de como as atividades humanas 

podem poluir as águas naturais, e, especificamente, investigar como as reações 

químicas oriundas da poluição afetam a vida dos ecossistemas aquáticos e detectar 

o gás sulfídrico (H2S), formado pela degradação de material orgânico em águas 

poluídas provocada por ação bacteriana além de analisar algumas reações químicas 

envolvidas no tratamento e especificações para a potabilidade da água. 

Na pré-aula de campo, a professora e o pesquisador propuseram uma 

discussão com os alunos sobre a importância da água e da noção paradoxal 

poluição/qualidade que está inevitavelmente associada ao seu uso. Foram 

levantadas questões relacionadas às reações químicas envolvidas nos processos de 

tratamento da água e esgoto, e sua importância ecológica e para a saúde humana. 

Foram realizadas análises visual e físico química da água através de 

medições de densidade e pH, além da constatação da formação de ácido sulfídrico 

através da observação do papel filtro embebido em solução de acetato de chumbo 

deixado às margens do rio no dia anterior pela professora.  

 

3.3.3.5 Módulo 4: Experimentação I – Produção de sabão 

 

Previamente foi solicitado aos alunos que trouxessem de casa, óleo de fritura 

usado para que fosse utilizado na atividade deste módulo que consistia na produção 

de sabão e análise das reações químicas envolvidas. 

No laboratório de Ciências da escola os alunos foram divididos em três 

grupos e, inicialmente, a professora e o pesquisador propuseram algumas questões 

para discussão: 

1ª) Na sua casa, o que é feito com óleos de frituras usados? 

2ª) Na concepção de vocês, quais seriam as reações químicas responsáveis 

por “transformar” óleos em sabões? 

Após alguns relatos, os alunos receberam um roteiro com informações sobre 

as reações envolvidas nos processos de saponificação e o procedimento 

metodológico de como produzi-lo. 
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Figura 4 – Produção de Sabão Artesanal 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A professora escreveu as equações químicas envolvidas no quadro do 

laboratório explicando seus mecanismos e atentando para a estequiometria do 

processo. O pesquisador auxiliou-a na orientação dos grupos acerca da toxicidade 

dos reagentes e os cuidados no manuseio dos equipamentos. 

 

3.3.3.6 Módulo 5: Experimentação II – Produção de biodiesel 

 

A pré-aula foi realizada na sala de multimídia com as cadeiras dispostas em 

formato de “U”; inicialmente algumas questões foram propostas pela professora aos 

alunos para o levantamento de conceitos prévios acerca do conhecimento sobre 

biocombustíveis e as reações químicas envolvidas: 

1ª) O que vocês entendem sobre biocombustíveis? 

2ª) Como vocês acham quem são produzidos os biocombustíveis? 

3ª) Existem relações entre a produção de biocombustíveis e questões 

ambientais? Quais? 

Após alguns relatos, foi exibido para a turma o vídeo documentário “Energia 

verde e amarela: Biodiesel” produzido pela Embrapa, Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, e a Fundação John Deere. Com o apoio do Ministério da Cultura, 

por meio da Lei Rouanet, o filme abrange todas as regiões do Brasil e destaca os 

diferentes processos de geração de energia sustentável, proveniente da biomassa e 

dos resíduos da mesma. 
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Figura 5 – Apresentação do documentário “Energia Verde e Amarela: Biodiesel” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após a exibição do documentário, a professora propôs duas questões para 

discussão: 

4ª) Quais as informações inéditas exibidas no documentário que a turma 

desconhecia? 

5ª) Quais as vantagens e desvantagens da produção de biodiesel? 

Foi solicitado aos alunos para que, na próxima aula, trouxessem óleo de 

fritura usado de casa para a produção de biodiesel no laboratório. 

Considera-se atualmente que biodiesel é todo combustível biodegradável 

proveniente de fontes renováveis, o qual pode ser obtido através de diferentes 

processos como craqueamento11, esterificação12 e transesterificação13 (LEITE e 

LEAL, 2007); reduzem a emissão de poluentes na atmosfera e têm importância 

                                                             
11 O processo de craqueamento térmico e/ou catalítico consiste na quebra das moléculas de óleo 
levando à formação de uma mistura de hidrocarbonetos semelhantes ao diesel tradicional e de 
compostos oxigenados (LIMA; SOARES; RIBEIRO;CARVALHO; CARDOSO; RASSI; MUNDIM; 
RUBIM; SUAREZ, 2004) 
 

12 O método de esterificação consiste na reação de um ácido graxo com um mono-álcool para formar 
ésteres, reação que ocorre na presença de catalisadores ácidos (SOLOMONS e FRYHLE, 2002). A 
principal vantagem da utilização desse método para a produção de biocombustível é a formação 
apenas de água como subproduto (ARANDA; ANTUNES, 2003) 
 

13 A transesterificação é uma reação química que vem sendo amplamente utilizada para redução da 
viscosidade dos triglicerídeos (óleos e gorduras), melhorando as propriedades físicas dos 
combustíveis para o motor a diesel. Nesta reação, o triglicerídeo reage com um álcool formando 
glicerol e uma mistura de ésteres alquílicos (biodiesel) (AL-WIDYAN; ALSHYOUKH, 2002). 
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social pela capacidade potencial de gerar ocupação e renda (PARENTE, 2003). A 

segunda aula do módulo foi realizada no laboratório de Ciências da escola e a turma 

foi dividida em três grupos. Todos os alunos receberam o direcionamento da 

atividade impresso com informações sobre o biodiesel e o procedimento 

metodológico de produção. 

 

Figura 6 – Etapa de separação de fases na produção do biodiesel artesanal 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os objetivos da atividade proposta para este módulo reiteraram as ações e 

reflexões estabelecidas no módulo anterior onde as inteligências predominantes da 

turma formaram a rota mais adequada à aprendizagem dos mecanismos das 

reações químicas ocorridas num aspecto holístico e de maneira contextualizada. 

 

3.3.3.7 Módulo 6: Interatividade 

 

Este módulo, composto por duas aulas de 50 minutos cada, foi realizado na 

sala de informática. A turma foi dividida em dois grupos, um orientado pela 

professora, e outro conduzido pelo pesquisador. As atividades desse módulo 

objetivaram reunir dados, construir argumentos e analisar as reflexões, discussões e 

práticas executadas até o momento para o levantamento de informações que foram 

utilizadas na produção final que consistiu em um debate. 

O grupo orientado pela professora fez um levantamento de artigos e notícias 

relacionadas às vantagens (benefícios) das transformações químicas para a 

sociedade, associando impactos causados ao meio ambiente. Foram propostas 

revisões e análises dos vários relatos da professora, do pesquisador e dos alunos 
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em todas as atividades realizadas na SD na busca por argumentos que poderiam 

auxiliar no debate. 

O grupo coordenado pelo pesquisador ficou responsável por pesquisar 

materiais relacionados a conseqüências negativas procedentes das reações 

químicas para o meio ambiente. Assim como o grupo conduzido pela professora, o 

grupo orientado pelo pesquisador também fez uma varredura nas discussões de 

todas as atividades realizadas além de fundamentar seus argumentos para a última 

atividade da SD. 

Aos dois grupos foi proposta a formulação de três questões para o embate de 

argumentos as quais norteariam o debate. As questões deveriam apresentar 

relações com as atividades desenvolvidas na SD. 

 

3.3.3.8 Produção final: Debate  

 

O debate, atividade proposta para a produção final, aconteceu na sala de aula 

com duração aproximada de 90 minutos. Os alunos foram divididos em dois grandes 

grupos. Três cadeiras foram colocadas à frente de cada grupo as quais foram 

ocupadas por alunos que apresentam a inteligência interpessoal e linguística como 

as mais latentes de acordo com análises anteriores (a escolha dos três alunos foi 

uma função delegada a cada grupo). Os demais alunos do grupo seriam os 

apoiadores dos trios; teriam voz no debate quando solicitados e enviariam 

informações que pudessem auxiliar nas questões no decorrer das discussões. 

 

Figura 7 – Disposição dos alunos na sala de aula para o debate 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Um debate pode consistir simplesmente em uma situação que possibilita a 

exposição de pontos de vista diferentes sobre uma mesma questão e que pode 

contribuir para desenvolver o poder de argumentação dos alunos (VIEIRA e BAZZO, 

2007). Os debates mostram-se como artifícios de grande eficácia no estímulo às 

inteligências intrapessoal (opiniões individuais), interpessoal (entendimento de 

pontos de vista do outro), linguística (comunicação e interpretação de argumentos) 

e, tendo como pano de fundo as questões ambientais, articuladas ao estudo de 

reações químicas como atividade da produção final da SD, o estímulo à inteligência 

naturalista é contemplado. O estabelecimento de debates simulados também tem 

sido reportado na literatura. Segundo Vieira e Bazzo (2007), no debate simulado os 

alunos assumem papéis distintos e posicionamentos contrários acerca de 

determinada questão, sem que, necessariamente, concordem com o que estão 

defendendo. 
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CAPÍTULO 04: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este capítulo procura apresentar e analisar os dados obtidos a partir de 

entrevistas, observações e participações nas atividades da turma investigada e as 

implicações pedagógicas deles decorrentes. Tal análise procura valer-se dos fatos e 

situações observadas, bem como das falas e posturas dos entrevistados. 

Acrescenta-se que, embora se tome a realidade de uma unidade escolar da rede 

estadual de Betim para reflexão a respeito do objeto de estudo, a preocupação não 

se restringe a essa realidade particular, mas faz uso dela na medida em que ajuda a 

refletir sobre os fatores que contribuem para outra perspectiva de ensino e 

aprendizagem. 

Após a entrega das respostas do primeiro questionário (Anexo A), o 

pesquisador e a professora elaboraram uma tabela relacionada (Tabela 1) de acordo 

com o exemplo: 

 

Tabela 1 - Número de respostas do aluno "X" para as inteligências relativas a cada critério 

INTELIGÊNCIAS 

 
RESPOSTAS 

 
S: Sim, com 

muita 
ênfase 

s: Sim, com 

alguma 
ênfase 

n: não, com 

pouca 
ênfase 

N: Não, 

com muita 
ênfase 

 
Linguística 8 3 4 5 

Intrapessoal 9 6 2 3 

Lógico Matemática 3 6 4 5 

Interpessoal 12 5 0 1 

Espacial 10 2 6 2 

Naturalista 15 2 0 1 

Musical 4 1 5 8 

Corporal Cinestésica 4 4 3 7 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a tabela de respostas, o pesquisador e a professora 

construíram os gráficos individuais das inteligências predominantes (Figura 3) 

correspondentes a cada aluno. 
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Os gráficos foram impressos e entregues aos estudantes individualmente.  

Em seguida, a professora propôs uma discussão aberta, a fim de averiguar com os 

alunos se o gráfico gerado a partir de suas respostas realmente refletia ou se 

aproximava da realidade de suas inteligências mais desenvolvidas. Os relatos dos 

alunos certificaram as impressões fornecidas por seus gráficos correspondentes. 

 

Figura 8 – Gráfico: Predominância das Inteligências Múltiplas por indivíduo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A tabulação das respostas de todos os questionários da turma permitiu à 

professora e ao pesquisador a produção da tabela geral de respostas (Tabela 2). 

A fusão dos gráficos de inteligências individuais originou o gráfico de 

inteligências mais desenvolvidas da turma, onde percebeu-se a predominância de 

respostas “sim, com muita ênfase” para as questões das inteligências intrapessoal, 

interpessoal e naturalista  e “sim, com alguma ênfase” para as questões da 

inteligência espacial – o que a professora e o pesquisador consideraram o primeiro 

norte para o planejamento da SD. 

 

 



104 

 

Tabela 2 - Número de respostas da turma para as inteligências relativas a cada critério 

INTELIGÊNCIAS 

 
RESPOSTAS 

 
S: Sim, 

com muita 
ênfase 

s: Sim, com 

alguma 
ênfase 

n: não, com 

pouca 
ênfase 

N: Não, 

com muita 
ênfase 

 
Linguística 252 247 157 101 

Intrapessoal 321 243 133 61 

Lógico Matemática 203 239 170 66 

Interpessoal 293 248 95 47 

Espacial 210 232 188 125 

Naturalista 282 196 116 88 

Musical 191 173 166 152 

Corporal Cinestésica 152 201 150 176 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 9 – Gráfico: Predominância das Inteligências Múltiplas da turma 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Durante a aplicação do questionário, ao receberem seus gráficos e ao 

refletirem com a professora e o pesquisador acerca da proximidade de 

correspondência de suas inteligências mais desenvolvidas, observou-se, através de 

relatos individuais, que os alunos se conscientizaram de suas próprias 
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potencialidades, o que proporcionou o autoconhecimento e a reflexão sobre talentos 

que por ventura pudessem não estar evidentes.  

A seguir, apresentamos episódios da aula correspondente ao módulo 1 da SD 

(Análise e produção de charges) que demonstram algumas concepções dos 

estudantes, o estímulo a diferentes inteligências e como a professora direcionou a 

discussão para perspectivas que eram relevantes naquele contexto. Foram 

apresentadas 10 charges sendo que o episódio apresentado corresponde à 

discussão da quinta charge exposta a seguir: 

 

Figura 10 – Charge número cinco “Chuva Ácida” 

 

        Fonte: http://geografianovest.blogspot.com.br/2012/06/chuva-acida-em-charges.html 

 

Professora: “Vamos descrever a charge com riqueza de detalhes”. 
Aluno 1: “É uma conversa entre dois executivos sobre danos causados às 
plantas do jardim pela poluição”. 
Aluno 2: “Está mostrando uma região de indústrias e destacando a maior 
liberação de poluentes atmosféricos nestas regiões”. 
Aluno 3: “A charge não mostra muitas cores, está tudo marrom; talvez seja 
pela poluição”. 
Professora: “Como é possível relacionar as reações químicas a esta 
charge?”. 
Aluno 3: “São as reações da formação da chuva ácida. Por isso as plantas 
foram prejudicadas”. 
Professora: “Por que chegou a essa conclusão? Vamos contribuindo com a 
fala da colega”. 
Aluno 3: “As chaminés das indústrias liberam substâncias que reagem com 
a umidade do ar formando ácidos”. 
Aluno 4: “Os óxidos!” 
Aluno 5: “Na charge aparecem algumas poças de água no chão. A chuva, 
que deveria fazer bem para a planta, acabou prejudicando ela”.  
Professora: “E quais são as reações envolvidas pessoal? Quais as 
consequências desse processo?” 

http://geografianovest.blogspot.com.br/2012/06/chuva-acida-em-charges.html
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Aluno 6: “As reações entre os óxidos e resíduos liberados pelas indústrias 
com a umidade formaram ácidos, fazendo com que o pH da água da chuva 
diminuísse”.  
Aluno 7: “Além da poluição do ar que a gente respira, a charge mostra como 
a água da chuva de regiões poluídas prejudica a agricultura. Também pode 
reagir com estruturas de construções e fazer algum mal para a pele”.  
Professora: “E como esses danos poderiam ser evitados?” 
Aluno 8: “As indústrias poderiam substituir substâncias que liberam gases 
poluentes ou inventar uma maneira de reutilizar esses gases em outra 
coisa”. 
Aluno 7: “Colocar filtros para reter os poluentes ou algum tipo de reação 
química que acabasse com o nível tóxico antes de ser liberado”.  

 

O trecho apresentado mostra a dinâmica e o posicionamento dos alunos 

durante a realização da atividade deste módulo. Os desdobramentos das discussões 

e a produção das charges evidenciaram as quatro inteligências predominantes na 

turma uma vez que a professora solicitava pontos de vista individuais (intrapessoal), 

os quais eram colocados em discussão (interpessoal) articulando implicações 

ambientais (naturalista) ao tema de estudo da SD (Reações Químicas) através da 

produção de charges que remetiam a visão dos grupos (espacial). 

Um destaque é dado à intensa participação de quase a totalidade dos alunos 

na diversidade de impressões pessoais expostas. A professora ressaltou a 

participação inédita de vários alunos nas discussões. 

Ao participarem das atividades do módulo 2 da SD (Análise de gráficos e 

diagramas), destaca-se novamente o papel das transformações químicas 

diretamente ligadas a questões ambientais potencializando a inteligência naturalista 

latente na maioria da turma; consequentemente, observa-se nesse módulo, através 

da leitura e interpretação dos gráficos e diagramas, estímulo às inteligências 

linguística, espacial e, por meio da análise de projeções, à lógico-matemática. 

Nas aulas correspondentes ao módulo 3 (Aula de campo), observou-se um 

considerável interesse e uma motivação diferenciada por parte dos alunos em 

interagir com as informações e questionamentos levantados pela professora com o 

auxílio do pesquisador.  Essa participação efetiva através de novos 

questionamentos, exposição de opiniões pessoais e discussões do tema entre os 

alunos estando num contexto ambiental, atesta mais uma vez a predominância das 

inteligências pessoais e naturalista na turma. As respostas dos alunos às questões 

suscitadas na discussão pós-aula de campo permitem concluir que estas práticas 

pedagógicas constituem um poderoso e inovador meio de aquisição, consolidação e 
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ligação dos conteúdos escolares ao meio. Estas atividades conferem competências 

para intervir na preservação da qualidade da água e na construção de 

comportamentos e atitudes de inter-relação com o meio ambiente numa perspectiva 

global, não só como cidadãos de uma escola, mas também como cidadãos da 

sociedade além de valorizar as inteligências mais desenvolvidas da turma. 

Os módulos 4 e 5 (Produção de sabão e produção de biodiesel 

respectivamente) sinalizaram para a importância da experimentação no ensino de 

Química em contextos diversos. As temáticas vêm sendo alvo de discussões em 

diferentes meios com diversas abordagens. A problematização dos assuntos vai 

além das explicações químicas ou aplicações práticas, abrangendo o contexto 

político, econômico e social no qual estão inseridas. 

O sabão constitui-se como uma substância obtida pela reação de gorduras ou 

óleos com hidróxido de sódio ou potássio. O sal, formado pela reação de 

saponificação, apresenta características básicas, pois deriva de uma reação entre 

um ácido fraco (ácido graxo) e uma base forte, por isso o sabão não atua muito bem 

em meios ácidos, nos quais ocorrerão reações que impedirão uma boa limpeza 

(AMORIM; BRANCO, 2011). Na literatura, existem vários trabalhos que citam a 

produção de sabão a partir do reuso do óleo de cozinha com a finalidade de atribuir 

um destino mais nobre e sustentável a esse resíduo, por exemplo, Souza (2008), 

Gonçalves et al. (2010), Leal et al. (2011) e Brasil et al. (2012). Segundo a 

Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), aproximadamente 

6,4 bilhões de litros de óleo são consumidos anualmente no Brasil (ABIOVE, 2014). 

Segundo Alberici e Pontes (2004) e Almeida (2002), por não serem consumidos 

integralmente, os resíduos gerados pelo óleo de cozinha, quando descartados na 

rede coletora de esgotamento sanitário, se acumulam nas canalizações formando 

uma crosta, contribuindo para a sua obstrução. Para a remoção do óleo ou o 

desentupimento das tubulações, que deve ser realizada periodicamente, são 

utilizados produtos químicos tóxicos como a soda cáustica. Tais medidas aumentam 

o custo do seu tratamento de esgoto em até 45% de acordo com Almeida (2002), 

além de contribuir para a ocorrência de enchentes e proliferação de doenças, caso a 

desobstrução da tubulação não ocorra em tempo hábil. Neste contexto, percebe-se 

a importância de facilitar a compreensão dos alunos quanto aos conteúdos de 

química trabalhados no ensino médio (reações químicas, misturas, cálculos 
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químicos, dentre outros) de forma interativa e buscar a conscientização destes 

alunos quanto aos problemas ambientais causados pelo descarte inadequado dos 

resíduos do óleo de cozinha. 

Na total convergência para o estímulo às três inteligências predominantes da 

turma, a intrapessoal foi contemplada no contexto das respostas à questão “Na sua 

casa, o que é feito com óleos de frituras usados?”. No trabalho em equipe para a 

produção do sabão em cada grupo – fazer anotações, selecionar materiais, misturar 

reagentes, trabalhar com diferentes opiniões – a atividade proposta potencializou a 

inteligência interpessoal. A destinação correta para óleos de uso doméstico usados 

como produção de novos bens de consumo ambientalmente sustentáveis aguçou 

ainda mais a inteligência naturalista além de promover uma aprendizagem 

significativa das reações químicas envolvidas. 

Nessa perspectiva, as atividades destes módulos foram pensadas como 

estratégias para o incentivo à discussão e reflexão; o trabalho em equipe corrobora 

com o estímulo à inteligência interpessoal e a temática proposta vai ao encontro da 

inteligência naturalista. Salienta-se também nesta atividade, o estímulo à inteligência 

corporal-cinestésica uma vez que a realização de experimentos está associada ao 

movimento. 

O debate simulado, atividade proposta para o produto final da SD, se 

desenvolve a partir de uma questão científica em discussão na sociedade (por 

exemplo, aquecimento global, transgênicos, clonagem), sobre a qual existem pontos 

de vista divergentes. Ou seja, nesse caso não se simula a situação, mas sim o 

debate. Para tanto os alunos são agrupados em equipes que devem representar os 

distintos pontos de vista sobre a questão em pauta. A busca de informações e 

argumentos em favor das diferentes posições sobre a controvérsia em discussão e 

sua exposição e confrontação são os fios condutores do debate simulado. No 

contexto da pesquisa, as questões científicas postas em discussão foram os 

aspectos positivos e negativos das reações químicas para a sociedade com enfoque 

na perspectiva ambiental. Percebeu-se o estímulo à inteligência linguística na busca 

por argumentos que fundamentaram as informações utilizadas bem como na 

elaboração das questões que nortearam o debate. O fomento às inteligências 

pessoais ficou evidente na interação das opiniões pessoais com o grande grupo 

para das discussões. O caráter ambiental presente nas argumentações atestou o 
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estímulo à inteligência naturalista. A finalidade principal dessa atividade foi despertar 

o interesse dos estudantes pelas discussões científicas atuais e que aprendam a 

participar das mesmas e a exercer a cidadania, mais além, que explicitem e 

desenvolvam suas diferentes inteligências. 

 

4.1 CATEGORIAS EMERGENTES DO PROCESSO ANALÍTICO 

 

Para Flick (2004), a interpretação dos dados é o cerne da pesquisa 

qualitativa, cuja função é desenvolver a teoria, servindo de decisão sobre quais 

dados serão trabalhados. A codificação refere-se aos procedimentos utilizados para 

rotular e analisar os dados coletados. Segundo Strauss (1987), pode ser definida 

como “o termo geral para a conceitualização de dados; assim, os códigos abrangem 

questões nascentes e oferecem respostas provisórias sobre categorias e seus 

relacionamentos”. 

A codificação dos dados envolve comparações constantes entre fenômenos, 

casos e conceitos, as quais conduzem ao desenvolvimento de teorias por meio da 

abstração e relações entre os elementos (FLICK, 2004).  

O quadro referencial teórico e as indicações trazidas pela leitura geral do 

material coletado ofereceram subsídios à codificação para a determinação das 

categorias de análise. Esta se deu em função da recorrência de ideias e opiniões 

dos sujeitos da pesquisa nas diversas fases do trabalho que, uma vez triangulada 

com os resultados observados, foram constituindo-se em unidades de registro. 

Como colocado anteriormente, para identificar as principais inteligências 

manifestadas pelos alunos postas como rotas norteadoras para a elaboração da SD, 

foi realizada a ATD com categorias “a priori”, onde as categorias utilizadas foram as 

inteligências propostas por Gardner na teoria das IM. A análise de todos os relatos 

(orais e escritos) produzidos pelos alunos juntamente com a visão da professora 

com relação à pesquisa permitiram a emergência de cinco categorias principais 

acerca dos processos de ensino e aprendizagem à luz da teoria das IM. Estas cinco 

categorias emergentes permitiram a criação dos metatextos onde se estabeleceu o 

processo indutivo e o inconsciente do pesquisador em relação às compreensões 

dessa análise. As novas categorias, inferidas da análise dos dados, proporcionaram 

a manifestação de uma nova percepção aprimorada do todo. Nesse momento, o 
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pesquisador retoma sua identidade “para expressar suas construções e convicções 

sobre os fenômenos que investiga” (MORAES e GALIAZZI, 2011) se fazendo mais 

presente nos argumentos que defende. 

 

4.1.1 Inteligências Múltiplas e Motivação para a Aprendizagem: 

 

Na pronta aceitabilidade dos estudantes da existência de diferentes tipos de 

inteligência, percebe-se uma busca não revelada por oportunidades de 

aprendizagem que conduzam a um melhor desempenho. Essa busca parece mais 

forte quando os estudantes apontam as influências do uso dessa teoria como 

alternativa para o ensino de reações químicas articulado a perspectivas diversas. Ao 

serem questionados como gostariam de estudar o conceito “Reações Químicas” 

considerando suas inteligências mais desenvolvidas e como as aulas de Química 

poderiam contemplar essas inteligências e estimular as demais, as transcrições a 

seguir sugerem o enfoque das IM na sala de aula em função da conscientização e 

valorização das inteligências, da quebra da rotina, do estímulo e da ausência de 

constrangimento na aprendizagem: 

 

“Gostaria de construir conhecimento coletivo interativo, visto que minha 
inteligência mais forte é a interpessoal. As aulas de Química poderiam 
contemplar essa e as outras inteligências através de debates, desafios e 
experimentos.” (Aluno 01) 
 
“Através de desenhos, dinâmicas e aulas mais divertidas. Considero que as 
aulas dadas pelo professor são o melhor meio de aprender, contanto que a 
didática estimule o interesse e consequentemente as Inteligências, já as 
demais atividades devem ser complementares.” (Aluno 02) 
 
“Através de músicas, experiências em grupos, quadrinhos... acho que aulas 
mais interativas deixam o assunto mais fácil. Para experimentar, criar 
desenhos e músicas é necessário saber trabalhar em grupo, se conhecer 
bem, respeitar o próximo e o ambiente, conseguir expor e aceitar idéias 
diferentes. Tudo está conectado, então usar aulas mais descontraídas 
resultará no estímulo de todas as inteligências.” (Aluno 03) 

 

Segundo Tiba (1998), a motivação pode ser interna, quando o indivíduo está 

interessado em aprender alguma coisa por via própria, ou externa, quando o 

interesse, a vontade de aprender, é despertada por outro. A motivação, referida 

pelos estudantes, pode estar relacionada ao estado afetivo destes, insatisfeitos com 

a condução da aprendizagem cotidiana na qual a inibição, o constrangimento, a 
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baixa estima e outros aspectos decorrentes da aprendizagem de conhecimentos 

químicos não são considerados. Isto pode revelar que "um aprendiz terá sucesso na 

aprendizagem a partir de uma motivação apropriada e ainda que a motivação seja 

alguma coisa que pode, assim como a auto-estima, ser global, situacional e 

praticada através de atividades orientadas" (BROWN 1994). Conectada às 

especificidades cognitivas de cada aluno e tratados de forma coerente, esses 

aspectos podem favorecer a aprendizagem de química pelo conhecimento das 

potencialidades dos estudantes nas diversas manifestações e transformando-os 

numa motivação intrínseca que pode encaminhá-los na busca de uma autonomia 

mediada na aprendizagem. Uma aprendizagem que considere o aprendiz como 

centro, observando seus objetivos individualmente, pode apresentar como 

resultados a autoestima e a tomada de decisões consciente podendo conduzi-lo a 

uma aprendizagem mais eficaz (BROWN, 1994).  

 

4.1.2 IM e o Vínculo entre Conceitos Científicos e Conhecimento Cotidiano: 

 

Acreditamos que as IM são particularmente relevantes em contextos diversos, 

onde as estruturas de educação convencionais impuseram métodos e currículos que 

em geral não guardam relação com os complexos desafios encontrados pelos 

estudantes em sua vivência cotidiana. 

A principal finalidade do ensino de Química é a de contribuir para a formação 

do cidadão, o que implica a necessidade de articular o conteúdo químico ensinado 

com o contexto social no qual o aluno está inserido (ROSA e ROSSI, 2012).  

Na investigação sobre quais seriam as dificuldades encontradas em 

compreender os conceitos sobre “reações químicas”, as transcrições a seguir 

sinalizam para a importância da articulação de contextos no ensino como estratégia 

facilitadora para a aprendizagem: 

 

“Este conceito parece ser distante da nossa realidade, do cotidiano, contudo 
sabemos que não é verdade, pois, as reações químicas acontecem a todo 
instante ao nosso redor e, também em nosso corpo”. (Aluno 04) 
 
“As noções de reações químicas são sempre muito teóricas, a falta de 
demonstrações práticas impede que tal noção torne-se mais natural e 
aplicável ao dia-a-dia”. (Aluno 05) 
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“O conceito de reações químicas não é relacionado com o cotidiano, o que 
conhecemos sobre química é posto de forma distinta no dia-a-dia, o que 
não deveria ser já que tudo que fazemos para a simples sobrevivência está 
ligado à química”. (Aluno 06) 

 

“A dificuldade encontrada pela maioria nas reações químicas é pelo 
aprendizado diário ser algo comum, igual, da mesma forma, fazendo com 
que não haja interesse em compreender a matéria; se as aulas fossem algo 
diferente, relacionadas com o cotidiano e de acordo com as inteligências 
mais desenvolvidas, individualmente ou pelo menos em grupos, a 
compreensão e o interesse seriam maiores”. (Aluno 07) 

 

As ideias defendidas pelos alunos confirmam o que dizem Rosa e Rossi 

(2012), que os conteúdos de ensino não podem se estreitar à lógica interna das 

disciplinas científicas, valorizando, exclusivamente, o conhecimento de teorias e 

fatos científicos sem fundamentação contextual, mas devem, sim, reelaborá-los e 

relacioná-los com temas sociais relevantes. Os relatos também vão ao encontro do 

que afirma Gardner (2012) que, na maioria das culturas ocidentais, a tarefa de 

aprender os sistemas notacionais ou quaisquer outros sistemas aos quais as 

inteligências estão inseridas ou corporificadas, é executada no ambiente 

relativamente descontextualizado das escolas. Muitos alunos não conseguem 

relacionar seu conhecimento de senso comum com conceitos cognatos 

apresentados num contexto escolar. 

Para Mortimer e Machado (1997), as concepções da cultura científica não têm 

que, necessariamente substituir os conceitos prévios e a cultura cotidiana do 

estudante. A ampliação de seu universo cultural deve levá-lo a refletir sobre as 

interações entre as duas dimensões, “mas a construção de conhecimentos 

científicos não pressupõe a diminuição do status dos conceitos cotidianos, e sim a 

análise consciente das suas relações” (MORTIMER e MACHADO, 1997). 

 

4.1.3 IM e Participação/Argumentação: 

 

A participação dos estudantes se evidencia já no início das atividades quando 

foram convidados a construir seu perfil de inteligências. Questionamentos como “As 

aulas de Química serão de acordo com nossas inteligências mais desenvolvidas?” e 

a aparente necessidade de participar das atividades da SD expondo suas principais 

potencialidades até então desconhecidas ou não estimuladas demonstraram as 
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expectativas com relação aos eventos e afirmaram a participação efetiva em todos 

eles. 

Os sujeitos da pesquisa consideraram muito positiva a forma como a SD foi 

encaminhada, pelo fato de que cada atividade proposta iria ao encontro de seus 

pontos fortes. Essa nova ótica para o ensino e para a aprendizagem fomentou a 

participação com uma euforia até então não revelada nas aulas de Química. As 

informações contidas nos relatos a seguir sinalizam para a importância do incentivo 

à participação: 

 

“Achei o uso da Teoria das Inteligências Múltiplas dentro da sala de aula 
uma experiência interessante e incentivadora. Com ela, os alunos puderam 
ter mais contato e interesse sobre reações químicas e participarem das 
aulas de uma forma mais intensa.” (Aluno 08) 

 
“A professora mudou sua maneira de conduzir a aula quando passou a 
cobrar mais a participação de todos nas atividades. E não havia razões para 
não participarmos já que todas (as atividades) foram pensadas de acordo 
com nossas inteligências mais desenvolvidas. Cada um encontrou seu 
ponto forte, soube como participar, em cada atividade”. (Aluno 09) 

 

Supõe-se, a partir das informações dadas pelos estudantes, que estes 

acreditam em suas capacidades, mas que a falta de incentivo, a desvalorização das 

diferenças, o desconhecimento de suas potencialidades ou de como conduzi-las, 

acaba prejudicando-os no processo de aprendizagem.  

As atividades foram planejadas e desenvolvidas de forma a permitir que os 

estudantes expusessem as suas ideias e participassem de um diálogo 

compartilhado, de forma a argumentar seus pensamentos cientificamente 

elaborados (JIMÉNEZ ALEIXANDRE, 1998; DRIVER et al., 2000; CAPECCHI; 

CARVALHO, 2002). Observou-se a criação de ambientes que oportunizaram os 

alunos a explicitarem suas ideias sobre fenômenos, trocá-las com os pares, e 

também os possibilitou a familiarizarem-se com o uso da linguagem científica 

(DRIVER et al., 2000). Como os alunos passaram a se interessar pelas aulas, 

participando com afinco, pode-se afirmar que se assumiram sujeitos capazes de 

organizar a sua aprendizagem, sendo responsáveis pela mesma (HERNANDEZ, 

1998), e tendo a professora como mediadora, pois, como salienta Santos (2003), “o 

papel do professor é o de provocar avanços no aluno que não aconteceriam de 

forma espontânea”. Para Leite (2003) citado por Pavão e Gomes (2014), na “aula do 
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futuro” os professores deverão trabalhar o conhecimento “na medida da 

experimentação, mais aberto, com maior flexibilidade, a partir da seleção feita por 

um docente mediador e um aluno gestor de seus conhecimentos [...]”. 

As atividades experimentais investigativas podem permitir que tais objetivos 

de aprendizagem sejam alcançados, uma vez que priorizam a participação mais 

ativa do aluno na solução de um problema, mediado pelo professor. Os alunos têm a 

oportunidade de elaborar hipóteses, analisar os dados, propor conclusões e expor 

esses pensamentos para os colegas e para o professor (CARVALHO et al., 1999; 

SUART e MARCONDES, 2008). 

 

4.1.4 IM e a Consciência do Processo Individual de Aprendizagem: 

 

Usar uma alternativa de ensino com enfoque nas inteligências múltiplas, 

especialmente para esses estudantes, pode trazer resultados ainda melhores se 

aplicado longitudinalmente. Diante de um quadro como este e desafiando um 

conceito de inteligência que permanece desde a ideia pré-determinista, os 

estudantes mostraram-se receptivos a uma nova concepção de inteligência que 

reconhece as maneiras diferentes de ser inteligente e de mostrar inteligência, como 

pode ser observado nos relatos abaixo: 

 

“O uso das inteligências múltiplas nas aulas de química foi de extrema 
importância, pois todos os alunos foram beneficiados de acordo com sua 
área de maior domínio, fugindo à regra do modo cartesiano de ensino, no 
qual apenas uma pequena parcela dos alunos se adequam e aprendem de 
fato o conteúdo proposto.” (Aluno 10) 

 
“Achei fantástico! Ao inserir a Teoria das Inteligências Múltiplas nas aulas 
de química, você estimulou a individualidade de cada aluno, buscando 
fortalecer suas principais habilidades e vocações, sem abrir mão do trabalho 
em equipe e da cooperação mútua, que é indispensável a todas as fases do 
aprendizado. As aulas se tornaram mais atrativas e prazerosas, uma vez 
que, dessa forma, a química se tornava mais próxima e mais aplicável ao 
dia a dia.” (Aluno 11) 

 
“A intervenção da Teoria das Inteligências Múltiplas nas aulas de Química 
foi muito eficiente, uma vez que trouxe conhecimento ao professor sobre 
qual área deveria explorar em qual aluno, fazendo com que uma atenção a 
todos fosse dada e o melhor de cada um fosse explorado. Sugiro que em 
todas as disciplinas seja aplicada essa Teoria.” (Aluno 12) 

 



115 

 

Houve uma ruptura com o ensino convencional e com a forma unilateral de 

aprendizagem e observou-se, mesmo que em situações mínimas, alterações da 

rotina da sala de aula quando foram propostas novas oportunidades ou condições 

específicas para que os estudantes demonstrassem criatividade, competência 

linguística e comunicativa. 

Reconhecer e envolver as inteligências dos estudantes nas atividades triviais 

nas aulas de Química pode parecer, em um primeiro momento, não fazer diferenças 

significativas no processo de ensino e aprendizagem, mas, quando se observa o 

comportamento dos estudantes diante de suas dificuldades de representações e 

interpretações de fenômenos, de escrita, de leitura ou de audição, percebe-se que 

até mesmo errar assume uma perspectiva de construção do conhecimento como 

algo necessário nesse processo.  

Os estudantes, conforme seus relatos, arriscaram-se novamente no estudo 

das reações químicas e tornaram-se mais solidários à aprendizagem do outro, pois 

as atividades estiveram conectadas de tal forma que enquanto um estudante é 

favorecido por ela, o outro é desafiado. A professora, ao invés de perceber os alunos 

como incapazes, em determinadas atividades, pôde enxergá-los como pessoas 

desenvolvendo seu conjunto de inteligências sejam elas mais ou menos evidentes, 

pois "as características individuais de cada ser humano podem trazer ao ambiente 

educacional, muitos pontos favoráveis, principalmente aquelas relacionadas à 

aceitação quanto às limitações e potenciais que cada aluno expressa em 

determinada atividade" (SILVA ALVES, 2002). Nessa perspectiva, observa-se total 

interação e respaldo na Teoria das IM quando aplicada ao ensino de Química uma 

vez que seus pressupostos vão efetivamente ao encontro das conclusões de 

Gardner no sentido da individualidade do perfil das inteligências e suas combinações 

em cada estudante. O professor passa a olhar as atividades propostas como rotas 

facilitadoras da aprendizagem de acordo com os conjuntos de inteligências que 

integram a sala de aula. Nesse sentido, ocorre uma combinação própria de 

inteligências para cada estudante, que pode fornecer indícios tanto para seu 

percurso de aprendizagem, como também para as dificuldades encontradas nesse 

percurso.  

No processo de aprendizagem é preciso que o indivíduo seja estimulado para 

compreender suas próprias variedades intelectuais, fazendo de seus saberes rotas 
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para aprender os conteúdos. Como declara Zylberberg (2007): “Cabe aos 

professores e alunos, conjuntamente, identificarem as rotas de acesso individuais e 

proporem diferentes formas de aprender e avaliar”. 

 

4.1.5 IM e os Desafios frente ao Cotidiano Docente: 

 

A educação traz consigo o mundo e suas relações que interferem direta e 

indiretamente no trabalho pedagógico. O papel destinado ao professor, segundo a 

abordagem das IM, pode levantar questionamentos sobre a atuação deste na 

educação atual. O docente desempenha um papel fundamental no trabalho com as 

inteligências múltiplas como observador e incentivador destas, proporcionando as 

oportunidades necessárias para que o aluno possa demonstrar as suas 

potencialidades (CAMPBELL, et al., 2000). Nesse contexto: 

 

O professor torna-se uma espécie de "criador de currículos, projetor e 
analista de aulas, descobridor e inventor de atividades e, mais criticamente, 
o orquestrador de um conjunto rico de atividades multissensoriais dentro de 
um tempo, espaço e recursos de sala de aula, realisticamente restritos" 
(RICHARDS e RODGERS, 2001, p.120). 

 

O profissional docente que trabalha com as Inteligências Múltiplas contrasta 

nitidamente com um professor tradicional, não por abandonar o uso da apresentação 

expositiva e o uso do quadro negro (considerada uma técnica legítima de ensino), 

mas por mudar continuamente seu método de exposição e/ou apresentação, 

frequentemente combinando as inteligências de forma inovadora. 

As narrativas da professora sobre os desafios trazidos na perspectiva de 

ensino à luz da teoria das IM permitiram reflexões acerca do contexto educacional 

para essa prática tais como a defasagem na formação inicial e continuada dos 

educadores para enfrentar os desafios em sala de aula, a crescente desobrigação 

dos órgãos públicos em face da educação, a carga excessiva de obrigações da 

escola atribuída pela sociedade e a organização do tempo escolar, que não respeita 

o ritmo de aprendizagem dos alunos, a diversidade cultural e as condições sócio-

culturais. Estes relatos corroboram com Arroyo (2004), que afirma que o tempo 

escolar é conflitivo porque foi instituído há séculos e terminou se cristalizando em 
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calendários engessados. Segundo esta organização todos os alunos deveriam 

dominar ao mesmo tempo, as mesmas habilidades e os saberes. 

Um dos mais aclarados desafios emergidos durante o desenvolvimento do 

trabalho e explicitado pelos alunos e pela professora (não relacionando 

exclusivamente a turma designada para a pesquisa, mas numa visão geral das 

escolas públicas brasileiras) foi o número excessivo de alunos em sala de aula. 

Segundo a professora: 

 

“Em uma sala com excesso de alunos o professor não tem condições de 
contemplar todas as inteligências. Ele vai trabalhar apenas com as mais 
evidentes da maioria da turma. Um aluno que apresenta um tipo de 
inteligência a qual não esteja na relação das mais evidentes da turma corre 
o risco de não ter o seu ponto de entrada de informações contemplado ou 
não ser considerado com a ênfase necessária” (Professora) 

 

Observa-se, nesse relato, um relevante obstáculo percebido na pesquisa: 

poucos alunos evidenciaram outras inteligências mais desenvolvidas que destoaram 

da maioria da turma; e para Gardner (1999), o desafio pedagógico com o qual o 

professor se depara é exatamente descobrir qual o ponto de entrada mais promissor 

para seus alunos chegarem a determinada compreensão. Por questões de carga 

horária não apropriada associada ao cumprimento da matriz curricular de Química 

da turma, a professora e o pesquisador ficaram impossibilitados de selecionar 

atividades que contemplassem as inteligências que não estivessem na relação das 

mais latentes da turma. Infere-se que o desafio da abordagem à luz da teoria das IM 

se torna mais complexa para o professor na medida em que os alunos solicitem que 

suas inteligências individuais sejam contempladas em sua totalidade. 

Um ponto relevante, de acordo com a teoria das IM, é a necessidade da 

diversificação das formas de ensinar para contemplar as rotas específicas de 

aprendizagem de mais alunos.  

A professora elencou outros desafios para a prática docente à luz da teoria 

das IM: 

 

“Infelizmente a escola não oportuniza um ambiente adequado para o 
professor trabalhar dessa maneira. O docente, pela média salarial, 
necessita trabalhar em várias instituições consequentemente com vasta 
carga horária para complementar a renda, isso impede que ele tenha mais 
tempo para se dedicar às especificidades de suas turmas. Por questões 
institucionais, os colegas de outras disciplinas podem aderir a outros tipos 
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de procedimentos de ensino. Torna-se mais difícil fazer a abordagem pelas 
IM apenas em uma ou algumas disciplinas isoladas, o que geraria uma 
descredibilidade da teoria por parte dos alunos” (Professora) 

 

O relato sugere que, para que o ensino fundamentado na teoria das IM tenha 

maior eficiência, deveria haver a adesão dessa prática por parte de todo o sistema 

educacional da instituição. 

 

4.2 A TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS COMO FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA NA VISÃO DA PROFESSORA  

 

Considerando os preceitos da teoria das IM, em que leva-se em consideração 

as afinidades de aprendizagem dos alunos, a professora relatou que pôde perceber 

um aumento significativo no grau de interesse da turma pelo assunto abordado. A 

participação e atenção dos alunos às atividades propostas permitiram um clima mais 

agradável no espaço da sala de aula, que inclusive rompeu com as barreiras das 

quatro paredes, estendendo para o envolto do ambiente escolar, até então 

demarcado. Segundo a professora, esses foram os aspectos centrais em que a 

teoria das IM auxiliou no processo de ensino. 

Com a abordagem do assunto à luz da teoria das IM, para a professora, o 

conteúdo “Reações Químicas” ganhou notória visibilidade e despertou a curiosidade, 

aguçada pelo desenvolvimento contemplativo das inteligências previamente 

apuradas na turma. O assunto tornou-se mais visível e acessível na medida em que 

foi trabalhado ancorado nos interesses mais evidentes dos estudantes. 

Sobre os maiores diferenciais apresentados entre a turma que participou da 

pesquisa e as turmas que não participaram, a professora salienta que, acerca do 

desenvolvimento do mesmo tema, a turma que participou da abordagem 

considerando a teoria das IM apresentou participação mais efetiva. Ela observou 

que alguns alunos, até então mais tímidos e pouco participativos, sentiram-se 

impulsionados e à vontade diante das atividades propostas. Percebeu ainda uma 

maior interação dos estudantes, sobretudo nos momentos em que foram 

desenvolvidas atividades em grupos. Nas turmas em que o conteúdo desenvolvido 

seguiu o padrão convencional, a professora relatou que não houve alteração na 

forma como os alunos reagem aos assuntos da grade de química: os mais dispersos 
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continuaram com essa característica, assim como os mais participativos 

mantiveram-se da mesma forma. Em outras palavras, no modo tradicional os 

desafios foram os mesmos. 

A professora ressaltou a influência da pesquisa no rendimento dos alunos, 

tanto em termos qualitativos quanto em notas obtidas, mesmo pela forma de avaliar, 

uma vez que a nota pela participação também ganhou destaque. Ela salienta o 

rendimento na prova escrita, em que foi proposto questões discursivas, onde 

percebeu um desempenho diferenciado das outras turmas de modo geral, porque as 

respostas consistiam no desenvolvimento escrito daquilo que foi dinamicamente 

tratado durante as aulas. 

Por fim, a professora relatou que, se existe um trabalho a ser feito no início do 

ano letivo, no processo cuidadoso de levantamento das IM presentes nos alunos, 

este trabalho é compensado com os ganhos a serem observados ao longo do ano, a 

saber: melhor interesse e participação nas atividades; aulas mais dinâmicas e 

interessantes; envolvimento do conteúdo com a vida do aluno; valorização da forma 

como o aluno aprende, entre outros. 

As considerações da professora vão ao encontro do que ressalta Gardner 

quando relaciona a teoria das IM ao viés de ensino e aprendizagem: 

 

Alguns métodos podem de fato dar certo com todos os alunos, ou pelo 
menos com grande maioria. Mas, as cabeças humanas não funcionam da 
mesma maneira, e os seres humanos não têm todos os mesmos pontos 
fracos e os mesmos pontos fortes. A consciência disso deve influir em 
nossa maneira de ensinar e de avaliar o que os alunos aprendem. Todos 
temos o mesmo conjunto de inteligências, mas não temos qualidades iguais 
nem perfis semelhantes (GARDNER, 2001, p. 201). 

 

4.3 A SD DESENVOLVIDA COMO PRODUTO EDUCACIONAL  

 

A proposta de ação na forma de um produto final, ou seja, gerada a partir de 

uma pesquisa cujo enfoque está voltado, primeiramente, para a compreensão e 

depois para uma aplicação direta no campo em que se insere, constitui-se da própria 

SD desenvolvida. Para Ostermann e Rezende (2009), espera-se o desenvolvimento 

de um produto, o qual deva estar imerso na pesquisa. Segundo Prado (2010), o 

produto educacional apresenta propostas sistematizadas que foram desenvolvidas 
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pelo pesquisador em sua realidade de sala de aula e podem ser avaliadas e 

aplicadas por outros profissionais.  

Ao falar de produto, assume-se que este deve ser voltado para o cotidiano de 

sala de aula e possibilite buscar relevância a partir da inclusão no contexto de 

vivência dos envolvidos no processo. Assim, o professor, como mediador do 

conhecimento, reflete e cria estratégias que possam ser aplicadas em contextos 

diversos, instigando a aprendizagem valorizando os diferentes perfis sendo esse 

profissional, um pesquisador da sua prática escolar. 

O trabalho com sequências didáticas permite a elaboração de contextos de 

produção de forma precisa, por meio de atividades múltiplas e variadas com a 

finalidade de proporcionar aos alunos noções, técnicas e instrumentos que 

desenvolvam suas capacidades de expressão individual em diversas situações de 

comunicação (DOLZ, 2004). Para Leach, Ametller, Hind, Lewis e Scott (2005) as 

atividades que são planejadas de maneiras sequenciais podem contribuir para a 

aprendizagem de diversos conteúdos em ciências. Méheut (2005) indica que, na 

elaboração de tais atividades é necessário, se atentar ao conteúdo a ser ensinado, 

as características cognitivas dos alunos (aqui preconizadas pelo espectro das 

múltiplas inteligências), a dimensão didática relativa à instituição de ensino, 

motivação para a aprendizagem, significância do conhecimento a ser ensinado e 

planejamento da execução da atividade. 

Christison (1996), Armstrong (2001) e Campbell et al. (2000) sugerem a 

observação e etapas importantes de um planejamento voltado às inteligências dos 

alunos para utilizar-se da teoria das inteligências múltiplas em sala de aula. Dentro 

dessas etapas destacam-se a introdução à teoria, o levantamento das inteligências 

predominantes, a categorização de atividades que potencializem esses campos e 

estimule os demais e a observação sistemática e assistemática das ações dos 

estudantes. 

A SD desenvolvida, aqui posta como o produto final apresentado, foi 

elaborada para a aplicação em espaços formais e não formais de ensino objetivando 

melhorar a prática profissional no que se refere ao processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos de Química em suas perspectivas diversas. Foi 

composta por módulos que abordaram atividades que valorizaram as inteligências 

mais desenvolvidas de maneira geral na turma além de estimular seus outros 
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campos de habilidades. Buscou-se identificar inicialmente a relação de cada ação do 

professor com o espectro de inteligências. A pesquisa mostra como essas relações 

foram utilizadas para traçar o plano de atividades pedagógicas para o ensino de 

Reações Químicas ressaltando os pontos fortes dos estudantes, ou seja, as 

inteligências mais latentes. Os elos firmados entre as inteligências predominantes e 

as atividades da SD devem ser alterados e adequados de acordo com o perfil de 

inteligências dos alunos e as relações devem ser estabelecidas dentro dos 

diferentes meios culturais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente a sociedade possui os recursos tecnológicos e humanos para 

implementar a escola centrada no indivíduo. Consegui-la é uma questão de vontade, 

incluindo a vontade de resistir às enormes pressões atuais para a uniformidade e 

para as avaliações unidimensionais. Hoje há fortes pressões, cotidianamente lidas 

nos jornais, para comparar alunos, para comparar professores, até mesmo países 

inteiros, utilizando-se uma dimensão ou critério, uma espécie de avaliação de QI-

universal. Evidentemente, todas as proposições deste trabalho se opõem 

diretamente a essa determinada visão de mundo e sua intenção, na verdade, é esta 

– acusar formalmente esse pensamento de via única. 

O presente trabalho consistiu na elaboração e aplicação de uma SD 

desenvolvida à luz da teoria das IM ilustrada pelo conteúdo “Reações Químicas”, 

assunto que permeia toda a grade curricular de Química do ensino médio, a uma 

turma de terceiro ano de uma escola pública da cidade de Betim, Minas Gerais, no 

ano de 2014. Investigou-se como a teoria das IM pode colaborar para a significação 

da aprendizagem e das práticas de ensino, utilizando-se da discussão e reflexão 

sobre esses mecanismos. Os resultados obtidos permitiram inferir que é possível e 

notadamente relevante não apenas pensar na aprendizagem como um processo 

individual, como também estabelecer rotas personalizadas para a consolidação 

desta. 

Um ponto em que a Teoria das Inteligências Múltiplas pode contribuir é 

quando se refere que o professor, conhecendo o aluno, percebendo os seus pontos 

fortes, os seus interesses, as suas preferências, a utiliza para o direcionamento da 

sua prática, e que, a partir desse conhecimento, possa tomar decisões no processo 

de ensino, oferecendo-lhes outras linguagens e possibilidades para a aprendizagem. 

Quando os estudantes reconhecem que são bons em alguma coisa e quando essa 

habilidade também é reconhecida pelo professor e pelos colegas, eles 

experimentam o sucesso e sentem-se valorizados; e quando sua competência é 

reconhecida na sala de aula, eles se vêm capazes no ambiente escolar, e a 

autoestima aumenta. Esta é outra grande contribuição da Teoria das IM no sistema 

educacional. Salienta-se, contudo, que, segundo a teoria, desenvolver as 

competências dos alunos de acordo com suas diferenças não significa limitar 
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unicamente as áreas de seus interesses em detrimento às demais ou estereotipá-

los; pluralizar o conceito de inteligência, reconhecer todo o trabalho do aluno, 

possibilitar múltiplos pontos de entrada de informações, esses são os propósitos de 

Gardner com a teoria na perspectiva educacional. 

Como sugestão de pesquisas futuras, destaca-se a formação continuada e 

em serviço de professores como um caminho natural a ser seguido. Intui-se que 

outros professores e em outros contextos sejam capazes de implementar propostas 

semelhantes, e que tragam bons resultados. Cursos promovidos pelas Secretarias 

de Educação, ou pelas próprias universidades seriam capazes de prover aos 

professores os recursos necessários para um trabalho desse porte. 

A educação é uma necessidade e uma responsabilidade da sociedade. No 

que diz respeito ao conhecimento químico, este representa um campo vasto de 

carências e problemas, mas muito fértil de iniciativas e especialmente novas 

perspectivas, que surgem com a expansão das pesquisas no campo educacional. 

Há dificuldades das mais diversas ordens, mas também existe elevado potencial de 

ação afirmativa nos mais diferentes segmentos de interação da Química com o 

ensino, inclusive representadas pela neurociência, que tem um papel essencial a 

desempenhar nesse processo. É urgente organizar esforços para substituir tempo e 

energia consumidos na execução de propostas isoladas, atemporais e, em alguns 

casos conflitantes, dos diferentes setores da universidade e das políticas públicas 

por mecanismos mais eficientes de atuação. 

Pretendemos, modestamente, ao final deste texto, contribuir para a reflexão 

sobre a função social da psicologia contemporânea educacional, os mecanismos de 

estímulos das variadas competências intelectuais, as metodologias adaptativas em 

ensino de Química e seus espaços de atuação e, quem sabe, incentivar alguma 

nova iniciativa nesse campo.  

Os resultados desse estudo revelam a possibilidade de Intervenções 

Pedagógicas baseadas na pluralidade intelectual. Entretanto, é preciso considerar 

todas as variáveis do contexto escolar, assim como a articulação dessas variáveis. 

Além disso, conceber a Teoria das Inteligências Múltiplas no ensino público não se 

constitui em uma prática simples, mas se apresenta como um enorme desafio para 

todos os envolvidos na educação. 
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 Cabe ressaltar que para uma prática pedagógica nessa perspectiva, não se 

trata simplesmente de relatar que todos nós somos diferentes, mas para que ocorra 

a aprendizagem, a sociedade e a escola precisam transcender o discurso da 

diversidade humana, da pluralidade intelectual e realmente desenvolverem ações 

sociais, políticas e pedagógicas comprometidas com a complexidade do ser 

humano. 

Os obstáculos reais à educação centrada no indivíduo não são restrições 

financeiras ou as limitações de conhecimento, mas, ao invés disso, as questões de 

vontade. Na medida em que escolhe-se acreditar que a abordagem centrada no 

indivíduo não é válida ou mesmo não é prática, ela parecerá utópica. Entretanto, 

decidindo-se abraçar os objetivos e métodos de educação centrada no indivíduo, 

não há dúvida de que pode-se fazer progressos significativos nessa direção. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO: “ANÁLISE PRELIMINAR ACERCA DO TEMA” 

 

Questão 01) Quais as suas concepções sobre as transformações (reações) 

químicas? 

Questão 02) Qual é a sua opinião sobre as descobertas científicas e as inovações 

tecnológicas? 

Questão 03) Em sua opinião, como a Química, através das reações provocadas, 

pode contribuir positivamente para a sociedade? E para o meio ambiente? 

Questão 04) Em sua opinião, como a Química, através das reações provocadas, 

pode contribuir negativamente para a sociedade? E para o meio ambiente? 

Questão 05) Quais são as suas dificuldades encontradas em compreender o 

conceito “reações químicas”? 

Questão 06) Você consegue associar os conceitos sobre reações químicas à sua 

vida cotidiana? Se sim, onde você consegue perceber as reações químicas em sua 

casa, ao seu redor? 

Questão 07) Como gostaria de estudar o conceito “reações químicas” considerando 

suas inteligências mais desenvolvidas? Como as aulas de Química poderiam 

contemplar essas inteligências e estimular as demais? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PROFESSORA) 

 

Eu, _________________________________________________,professor(a) 

de __________________________ na Escola ______________________________, 

fui convidado(a) pelo Prof. Kelison Ricardo Teixeira, aluno do programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências (MPEC), da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) a participar de sua pesquisa intitulada “Uma sequência didática elaborada à 

luz da Teoria das Inteligências Múltiplas para o ensino de Reações Químicas: novas 

possibilidades para a aprendizagem”. 

Estou ciente de que a pesquisa está sob a orientação do Professor Dr. 

Cláudio Gouvea dos Santos (UFOP) e co-orientação do Professor Dr. Milton Rosa 

(UFOP) e tem por objetivo analisar a importância da Teoria das Inteligências 

Múltiplas como alternativa para reverter possíveis situações onde as habilidades e 

competências dos alunos são limitadas ou inibidas através do desenvolvimento de 

uma sequência didática abordando o conteúdo Reações Químicas. O Projeto, 

apresentado em anexo, será desenvolvido com alunos do terceiro ano do Ensino 

Médio Matutino no ano letivo de 2014.  

O propósito é que os alunos se sintam parceiros em um processo de 

(re)construção e avaliação de uma proposta de ensino de Reações Químicas à luz 

da Teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner.  

Fui informado (a) de que a participação é voluntária e não obrigatória, não 

havendo nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela participação dos 

sujeitos. Em qualquer momento, ao longo da pesquisa, tanto eu quanto meus alunos 

poderemos retirar nossa participação, se julgar necessário. Estou consciente de que 

a pesquisa poderá ser interrompida por avaliação insuficiente das atividades 

propostas tendo em vista o nível da turma, por problemas nos equipamentos ou por 

incapacidade do pesquisador.  

Foi assegurada a privacidade dos sujeitos quanto aos dados confidenciais 

envolvidos na pesquisa. Os nomes dos alunos, do professor, de funcionários ou da 

escola não serão citados em nenhum documento produzido na pesquisa. O 

pesquisador solicitou permissão para registrar em diário de campo, fotografar, filmar 

e gravar em áudio alguns momentos em sala de aula. Apoio tal pedido desde que os 
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alunos e/ou seus responsáveis legais (para o caso de menores de 18 anos) também 

manifestem seu consentimento.  

A minha participação e a dos outros participantes não envolverá qualquer 

natureza de gastos. O pesquisador assumiu os riscos e danos que por ventura 

vierem a acontecer com os equipamentos e incidentes com os alunos em sua 

companhia, durante o processo.Proponho-me a acompanhá-la na condução das 

atividades que serão desenvolvidas em sala.Informou sobre a indenização em casos 

de eventuais danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, 

conforme decisão judicial ou extrajudicial.  

Embora saibamos que qualquer projeto pode oferecer algum incômodo – tal 

como sentir-se constrangido com a presença do pesquisador nas aulas – o 

pesquisador se propôs a corrigir eventuais desconfortos, procurando propiciar 

situações em que todos se sintam à vontade para se expressarem. Deixou bem 

claro que os participantes têm direito a esclarecimentos adicionais, antes, durante e 

depois da pesquisa. 

Ao final, os resultados serão apresentados para todos os participantes do 

projeto e demais interessados, em dia e local definidos pela direção e uma cópia da 

dissertação e o livreto de orientação pedagógica será entregue à Escola para fins de 

subsídio a novas atividades pedagógicas nesta ou em outra escola.  

Caso ainda tenha alguma dúvida, poderei consultar o pesquisador, seu 

orientador e seu co-orientador. Quanto a questões relacionadas a aspectos éticos da 

pesquisa, poderei entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – 

CEP/UFOP. Todos os dados de contato da pesquisadora principal, do orientador e 

do CEP/UFOP estão na carta convite. 

Sinto-me esclarecido(a) em relação à proposta e concordo em participar 

voluntariamente desta pesquisa. 

 

BETIM, _____ de _______________________ de 2014. 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(ALUNOS) 

 

Prezado___________________________________________________,  

 

Eu, Professor Kelison Ricardo Teixeira, Mestrando em Ensino de Ciências da 

Universidade Federal de Ouro Preto, orientado pelo Professor Dr. Cláudio Gouvea 

dos Santos (UFOP) e co-orientado do Professor Dr. Milton Rosa (UFOP), gostaria de 

convidá-lo (a) a participar da pesquisa intitulada “Uma sequência didática elaborada 

à luz da Teoria das Inteligências Múltiplas para o ensino de Reações Químicas: 

novas possibilidades para a aprendizagem”. 

Estive em contato com a direção da sua escola e com seus professores e 

obtive a colaboração e o consentimento de ambos para a realização desse estudo.  

Esta pesquisa pretende analisar o desenvolvimento do conteúdo “Reações 

Químicas” articulado à Teoria das Inteligências Múltiplas através da aplicação de 

uma sequência didática. Acredito que ela será importante, pois apoiará o trabalho já 

realizado na sala de aula.  

As aulas serão no seu horário habitual e o pesquisador estará presente na 

sala de aula acompanhando e participando das atividades. Dessa forma, não haverá 

prejuízo para você. Os encontros ocorrerão durante o ano de 2014. Sua participação 

nessa pesquisa ocorrerá através das atividades e roteiros que os seus professores 

orientarão.  

Você irá participar das aulas normalmente e só fará parte da pesquisa se 

quiser. Embora saibamos que qualquer projeto pode oferecer algum incômodo-tal 

como sentir algum constrangimento com a presença do pesquisador nas aulas -, 

procurarei estar atento de modo a corrigi-los, para que todos se sintam à vontade 

para se expressarem.  

Você terá o anonimato garantido, e caso necessário será utilizado 

pseudônimo no lugar do seu nome e, assim, as informações que fornecer não serão 

associadas ao seu nome em nenhum documento. A filmagem e o áudio para 

algumas atividades ficarão guardados sob a responsabilidade do grupo de 

pesquisadores e apenas poderão ser consultados por pessoas diretamente 

envolvidas nesse trabalho. 
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 Sua participação não envolverá qualquer gasto, pois serão providenciados 

todos os materiais necessários e, portanto, não haverá ressarcimento de despesas. 

Está garantida a indenização em casos de eventuais danos, comprovadamente 

decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extrajudicial.  

Ao final, apresentaremos os resultados para todos os participantes do projeto 

e demais interessados, em dia e local definidos pela direção da escola.  

Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer 

dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato 

com algum dos pesquisadores. Caso ainda tenha alguma dúvida quanto a aspectos 

éticos, poderá entrar em contato com o Conselho de Ética em Pesquisa da UFOP. 

Os contatos estão no final desse documento.  

Sentindo-se esclarecido (a) em relação à proposta e concordando em 

participar voluntariamente desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de assinar e 

devolver o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assinando em duas 

vias, sendo que uma das vias ficará com você e a outra será arquivada pelos 

pesquisadores por cinco anos, de acordo com a Resolução 466/2012. 

 

BETIM, _____ de _______________________ de 2014. 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA PAIS E RESPONSÁVEIS POR ALUNOS 

 

Caro pai, mãe ou responsável pelo (a) aluno (a)  

_____________________________________________________________, 

  

Eu, Professor Kelison Ricardo Teixeira, Mestrando em Ensino de Ciências da 

Universidade Federal de Ouro Preto, orientado pelo Prof. Dr. Cláudio Gouvea dos 

Santos (UFOP) e co-orientado pelo Prof. Dr. Milton Rosa, gostaria de convidar seu 

(sua) filho (a) a participar da pesquisa intitulada “Uma sequência didática elaborada 

à luz da Teoria das Inteligências Múltiplas para o ensino de Reações Químicas: 

novas possibilidades para a aprendizagem”. 

Estive em contato com a Direção da Escola e com os Professores de seu 

(sua) filho (a) e obtive a colaboração e o consentimento de ambos para a realização 

deste estudo. 

Esta pesquisa pretende analisar o desenvolvimento do conteúdo “Reações 

Químicas” articulado à Teoria das Inteligências Múltiplas através da aplicação de 

uma sequência didática. Acreditamos que a Pesquisa será importante, pois 

contribuirá ainda mais para a aprendizagem de seu (sua) filho (filha). Nos encontros, 

iremos desenvolver várias atividades de caráter sócio interacionista. As aulas 

ocorrerão nos horários habituais no ano letivo de 2014. As atividades se enquadram 

nas perspectivas da Escola, tendo como diferencial, novos recursos metodológicos a 

serem utilizados. A participação do (a)aluno (a) nessa pesquisa ocorrerá por meio da 

realização das atividades do projeto.  

Participarão deste trabalho os (as)alunos (as) que, voluntariamente, assim o 

decidirem e contarem com o consentimento dos senhores pais ou responsáveis. 

Embora saibamos que qualquer projeto pode oferecer algum incômodo, procurarei 

estar atento de modo a corrigi-los, procurando propiciar situações em que todos se 

sintam à vontade para se expressarem.  

O (a) aluno (a) terá seu anonimato garantido, pois serão utilizados 

pseudônimos no lugar dos nomes e, assim, as informações que fornecerem não 

serão associadas ao nome em nenhum documento. A coleta de dados é 

imprescindível para análise, portanto, solicito autorização para filmar ou usar áudio 
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para algumas atividades. Entretanto, todos os registros produzidos ficarão 

guardados sob nossa responsabilidade e apenas poderão ser consultados por 

pessoas diretamente envolvidas nesse trabalho. 

A participação do (a)aluno (a) não envolverá qualquer natureza de gastos, 

pois o pesquisador providenciará todos os materiais necessários e, portanto, não 

haverá ressarcimento de despesas. Está garantida a indenização em casos de 

eventuais danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, 

conforme decisão judicial ou extrajudicial.  

Ao final, apresentaremos os resultados para todos os participantes do projeto 

e demais interessados, em dia e local definidos pela direção da escola.  

Durante todo o período da pesquisa o (a) senhor (a) tem o direito de tirar 

qualquer dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar 

em contato com algum dos pesquisadores ou com o Conselho de Ética em 

Pesquisa. Os contatos estão no final desse documento.  

Sentindo-se esclarecido (a) em relação à proposta e concordando em 

participar voluntariamente desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de assinar e 

devolver o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assinado em duas 

vias, sendo que uma das vias ficará com o (a) senhor (a) e a outra será arquivada 

pelos pesquisadores por cinco anos, de acordo com a Resolução 466/2012. 

 

BETIM, _____ de _______________________ de 2014. 
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APÊNDICE E – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E 

DEPOIMENTOS 

 

Eu,___________________________________________________________

CPF ____________________________, RG___________________________ pai, 

mãe ou responsável pelo (a) aluno (a)_____________________________ 

___________________________________________________________________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso da 

imagem e/ou depoimento de meu (minha) filho (a), especificados no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, autorizo, através do presente termo, os 

pesquisadores Prof. Kelison Ricardo Teixeira, Prof. Dr. Cláudio Gouvea dos Santos 

(UFOP) e Prof. Dr. Milton Rosa (UFOP), do projeto de pesquisa intitulado “Uma 

sequência didática elaborada à luz da Teoria das Inteligências Múltiplas para o 

ensino de Reações Químicas: novas possibilidades para a aprendizagem” a realizar 

as fotos e as filmagens que se façam necessárias e/ou a colher o depoimento sem 

quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes.  

Ao mesmo tempo, libero a utilização destes registros (seus respectivos 

negativos) e/ou depoimentos em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima 

especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os 

direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 

Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das 

pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 

5.296/2004). 

 

BETIM, _____ de _______________________ de 2014. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO: “COMO IDENTIFICAR EM VOCÊ E EM SEUS 

ALUNOS AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS” (ANTUNES, 2001) 

 

Legenda: 

S sim, com muita ênfase 

s sim, com alguma ênfase 

n não, com pouca ênfase 

N não, com muita ênfase 

 S s n N 
1. Gosta muito de ler e sempre está lendo alguma coisa.     
2. Escolhe as palavras que escreve.     
3. Procura esmerar-se ao falar e admira quem fala bem.     
4. Gosta de consultar dicionário para descobrir novas palavras.     
5. Ouve notícias com interesse.     
6. Consulta jornais diariamente, diferente sessões.     
7. Aprende melhor quando grava sua fala ou o que ouviu.     
8. Adora palavras cruzadas.     
9. É bom em senhas ou trocadilhos.     
10. Gosta de poesias e se emociona com algumas.     
11. Gosta de fazer “trava línguas”, anagramas, etc.     
12. Possui facilidade para rimar.     
13. É bom para fazer sínteses.     
14. É bom para inventar manchetes ou slogans.     
15. Tem facilidade para improvisar falas e pequenos discursos.     
16. Interessa-se por outros idiomas.     
17. Incorpora palavras novas ao seu falar.     
18. Faz diários com prazer.     
19. Lembra-se de livros que leu.     
20. É bom aluno em Língua Portuguesa.     
21. Prefere trabalhar individualmente que em grupo.     
22. Gosta de meditar, pensar na vida, refletir sobre projetos.     
23. Interessa-se em se conhecer melhor e procura ajuda.     
24. Revela interesse por  leituras sobre auto-estima.     
25. Apresenta interesse por questões de natureza psicológica.     
26. Possui segurança e confiança em si.     
27. Reage às dificuldades com serenidade e bravura.     
28. Gosta de pensar em seu futuro e planejar.     
29. Identifica e reconhece suas limitações.     
30. Percebe com clareza seus limites e suas fraquezas.     
31. Não se sente “em sua praia” no meio de multidões.     
32. Defende suas ideias, mesmo que desagradando alguns amigos.     
33. Gosta de anotar seus pensamentos.     
34. Motiva-se com facilidade e possui metas próprias.     
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35. Não aceita quebras em seus princípios.     
36. Aprecia bastante nos outros virtudes que não apresenta     
37. Possui intuição.     
38. Deseja ser diferente dos demais.     
39. Prefere elogiar-se a ser elogiado pelos outros.     
40. Sabe discriminar com clareza as emoções que atravessa.     
41. Adora enigmas, senhas, problemas lógicos.     
42. Faz cálculos de cabeça.     
43. Gosta de propor problemas de cálculos ou outras operações.     
44. Analisa dados com facilidade.     
45. Trabalha bem com médias, proporções e outros esquemas.     
46. Trabalha bem com medidas, números, noções de estatística.     
47. Gosta de fazer experiências com palitos, água, areia, etc.     
48. Percebe a geometria nos objetos e paisagens que vê.     
49. Busca sequência lógica nas ideias.     
50. Incomoda-se com a falta de padrões de regularidades nas coisas.     
51. Prefere usar a razão aos sentimentos.     
52. Interessa-se pelo progresso da Ciência.     
53. Aprecia a arquitetura.     
54. Não tem dificuldade para usar linguagens matemáticas no computador.     
55. Consegue pensar em conceitos abstratos mesmo sem usar palavras.     
56. Gosta de medir as coisas.     
57. Não se perde em raciocínios relativamente longos.     
58. É bom aluno em Ciências Exatas.     
59. Toma iniciativa e lidera campanhas de ajuda e apoio.     
60. É procurado por outras pessoas para solicitar sua ajuda.     
61. Sabe aconselhar outras pessoas.     
62. Sente-se bem em meio a outras pessoas. Não gosta de solidão.     
63. Comunica-se com facilidade.     
64. Prefere esportes coletivos.     
65. Gosta de conversar com pessoas mais velhas e ouvir conselhos.     
66. Possui diversos amigos.     
67. Prefere estudar em grupo.     
68. Prefere passatempos coletivos.     
69. Gosta de cinema, teatro, reuniões, quermesses.     
70. Mostra prestatividade voluntária.     
71. Revela sentimentos de empatia, “sofre” com o sofrimento dos outros.     
72. Ainda que aceite ser liderado, se necessário sabe liderar.     
73. É capaz de “levantar o astral” de seus amigos e colegas.     
74. Mostra solidariedade ao sofrimento mesmo que de desconhecidos.     
75. É mais comum estar alegre que triste.     
76. Parece que sabe adivinhar o que outras pessoas gostam ou não.     
77. Mostra interesse pela beleza e pela harmonia nas coisas.     
78. Possui imaginação fértil.     
79. Costuma “sonhar de olhos abertos”, inventa histórias.     
80. Gosta de fotografar e filmar.     
81. Compreende mapas, cartas e plantas com facilidade.     
82. Sabe explicar caminhos.     
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83. Compreende explicações sobre caminhos por lugares desconhecidos.     
84. Gosta de quebra-cabeças, tangrans, labirintos.     
85. Resolve com facilidade jogos dos 7 erros, charadas, anagramas.     
86. Gosta de desenhar.     
87. Aprecia desenhos, figuras, imagens gráficas.     
88. Possui facilidade em linguagens digitais tipo Power Point etc.     
89. Gosta de Geometria.     
90. Desenha o corpo humano com proporções.     
91. É capaz de mudar sua perspectiva ao olhar objetos.     
92. Gosta de rabiscar folhas.     
93. Possui facilidade com origamis.     
94. Geografia, História e Ciências são suas matérias favoritas.     
95. É bom em fazer mapas.     
96. Gosta de inventar quebra-cabeças.     
97. Gosta de acampar ou passear pelo campo, fazenda ou mata.     
98. Aprecia aulas de campo.     
99. É um bom observador da natureza.     
100. Gosta de animais e de plantas.     
101. Interessa-se pelo estudo da vida animal.     
102. Participa ou gostaria de participar em campanhas ecológicas.     
103. Sente verdadeira “compaixão” ao ver um animal ou planta agredida.     
104. Prefere flores naturais às artificiais.     
105. Tem ou gostaria de ter animais de estimação.     
106. Tem facilidade em identificar espécies animais.     
107. Reconhece diferentes tipos de flores e plantas.     
108. Gosta de revistas e livros sobre a natureza.     
109. Gosta de assistir documentários sobre a vida animal.     
110. Coleciona rochas, folhas de árvores ou algo do tipo.     
111. Adora visitar zoológicos, aquários ou jardins botânicos.     
112. Observa detalhes em uma trilha.     
113. Revolta-se com agressões ambientais.     
114. Ciências, Botânica, Zoologia são matérias de que gosta.     
115. Adora ouvir música.     
116. Demonstra facilidade em trabalhar com ritmos e tons.     
117. Gostaria de integrar um coral.     
118. Sabe ler uma pauta musical.     
119. Percebe uma nota musical fora de tom. Gosta de aprender a tocar.     
120. É bom para inventar paródias sobre temas que estuda.     
121. Em todos os momentos está batucando ou cantarolando.     
122. Aprecia “jingles” ouvidos na TV.     
123. Identifica canto de pássaros diferentes.     
124. Possui capacidade de diferenciar sons no cotidiano.     
125. Pode marcar, com facilidade, um ritmo com um instrumento.     
126. Gosta de assobiar e aprende diferentes tipos de assobios.     
127. Possui boa memória musical.     
128. Gosta de músicas, mesmo cantadas em línguas desconhecidas.     
129. Interessa-se em saber quais as músicas de maior sucesso.     
130. Prefere comprar um CD musical a outro objeto.     
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131. Sabe muita coisa sobre cantores ou músicos.     
132. Sabe imaginar fundos musicais para temas estudados.     
133. Gosta de praticar atividades esportivas com regularidade.     
134. Aprecia ou pratica danças.     
135. Possui boa linguagem gestual.     
136. Possui destreza manual.     
137. Tem dificuldade em ficar quieto ou parado.     
138. Mostra jeito para costurar, fazer tricô ou consertar objetos.     
139. Sabe fazer entalhes em madeira.     
140. Trabalha bem com cerâmica.     
141. Suas melhores ideias “aparecem”quando pratica um esporte.     
142. Gosta de ver e assistir programas esportivos.     
143. Gosta de passar seu tempo ao ar livre.     
144. Ao falar, costuma gesticular.     
145. Gosta de tocar nas coisas para percebê-las melhor.     
146. Mostra coragem em esportes radicais.     
147. Ao apanhar um jornal, busca primeiro a sessão de esportes.     
148. Acredita que possui jeito para dançar ou outras formas corporais.     
149. Aprecia uma alimentação saudável.     
150. A Educação Física é a disciplina escolar favorita.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


