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TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS EM DISCUSSÃO: REFLEXÕES A 

CERCA DO SISTEMA DE ENSINO PÚBLICO BRASILEIRO 

 

1. RESUMO 

 A pesquisa busca refletir o contexto educacional brasileiro, com ênfase ao 

sistema de ensino público, baseada na teoria das inteligências múltiplas 

desenvolvida por Gardner (1995). O objetivo é analisar a estruturação curricular, 

física e o perfil de egresso desse sistema, compreendendo suas falhas e 

divergências, discutindo, assim, possíveis e necessárias mudanças. Leva-se em 

consideração a teoria de Gardner e a concepção do desenvolvimento humano de 

forma integral, proporcionando pluralidade intelectual e o desenvolvimento de 

habilidades e inteligências múltiplas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

É possível perceber que o sistema de ensino vigente nas escolas públicas 

brasileiras encontra-se falho em alguns momentos, os docentes possuem dificuldade 

de compreender a singularidade que envolve as habilidades discentes. Analisando 

esse contexto, é indispensável discutir maneiras diferenciadas de proporcionar e 

desenvolver processos de ensino-aprendizagem, que visam atender e estimular 

todas as potencialidades e habilidades do educando. Refletir Gardner (1995) é dar 

possibilidade de entendimento da existência de inteligências múltiplas, tornando 

necessário considerar a multiplicidade dos mais variados cenários culturais e 

experiências de aprendizagem. Consideramos que a escola precisa também 

acompanhar esse processo e reorganizar seu sistema de ensino, pois “[...] novos 

tempos requerem nova qualidade educativa, implicando mudança nos currículos, na 

gestão educacional, na avaliação dos sistemas e na profissionalização dos 

professores” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2009, p. 35). 

 

3. OBJETIVOS 

Compreender o impacto da teoria das Inteligências Múltiplas na discussão a 

respeito de um sistema de ensino público de qualidade que permita as experiências 

e inteligências múltiplas dos discentes. 
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4. METODOLOGIA 

A pesquisa apresenta-se de forma teórico-empírica tendo abordagem 

qualitativa, utilizando-se de dados primários (pesquisa de campo) e dados 

secundários (pesquisa bibliográfica). A mesma é caracterizada como descritiva, pois 

visa descrever as características e o contexto escolar analisado. Segundo Gil (2010, 

p. 27, grifo do autor): “As pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das 

características de determinada população. Podem ser elaboradas também com a 

finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis”.  

Os instrumentos de coleta de dados serão realizados através de questionário 

objetivo com questões abertas direcionadas aos docentes das escolas de ensino 

público de Itapiranga – SC, alicerçadas em pesquisas bibliográficas. Assim, fazendo 

uma análise e reflexão a cerca do atual sistema de ensino público brasileiro, com 

base na teoria das inteligências múltiplas de Gardner (1995), discutindo as 

possibilidades de mudanças tanto na forma de pensar como agir na educação, 

enfatizando as habilidades e potencializando as competências discentes.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Atualmente o sistema de ensino está organizado conforme a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/96, visando o crescimento pessoal e 

profissional dos indivíduos, desenvolvendo suas potencialidades. Porém, diversas 

teorias surgiram causando impactos na pedagogia e tentando sensibilizar para 

mudanças necessárias na forma de fazer e pensar educação. Dentre elas, citamos a 

teoria das inteligências múltiplas desenvolvida por Howard Gardner. 

A teoria das inteligências múltiplas defende a ideia de que o ser humano 

possui sete inteligências: musical, corporal-cinestésica, espacial, linguística, lógico-

matemática, interpessoal e intrapessoal (GARDNER, 1995). Ao construir essa teoria, 

Gardner desencadeia uma forma diferente de pensar e compreender o 

desenvolvimento e o processo de ensino-aprendizagem do ser humano. Assim, 

criticando os sistemas de ensino estruturados pela sociedade capitalista, o autor 

defende que “nem todas as pessoas têm os mesmos interesses e habilidades; nem 

todos aprendem da mesma maneira” (GARDNER, 1995, p. 16). 

Como a educação reflete o contexto social da época, e vice-versa, “não é 

possível discutir educação e ensino sem fazer referência a questões econômicas, 
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políticas e sociais” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2009, p. 132). Dessa forma, é 

possível observar que o cenário educacional sofre com as mudanças tecnológicas e 

sociais, o professor nesse meio deverá persistir na sua formação continuada, atento 

as habilidades individuais dos alunos e potencializando-as. Gardner (1995, p. 18) 

ainda afirma que, 

 

É de máxima importância reconhecer e estimular todas as variadas 
inteligências humanas e todas as combinações de inteligências. Nós todos 
somos tão diferentes em grande parte porque possuímos diferentes 
combinações de inteligências. [...] Se pudermos mobilizar o espectro das 
capacidades humanas, as pessoas não apenas se sentirão melhores em 
relação a si mesmas e mais competentes; é possível, inclusive, que elas 
também se sintam mais comprometidas e mais capazes de reunir-se ao 
restante da comunidade mundial para trabalhar pelo bem comum.  

 

A teoria das inteligências múltiplas defende não só esse desenvolvimento do 

ser humano voltado para o todo, mas também a ideia de que o indivíduo egresso 

dessa experiência educacional possivelmente seria melhor sucedido por estar 

focado no que realmente gosta de fazer e, assim, contribuiria significativamente para 

a construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O estudo bibliográfico permite refletir a respeito do sistema de ensino público 

brasileiro, levando em consideração a organização curricular, a avaliação e sua 

estruturação física e curricular/metodológica. Assim, levando a reflexão: que tipo de 

educação, ser humano e sociedade queremos? 
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