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RESUMO 

Introdução: Testes de inteligência se tornaram muito famosos é são usados para identificar 

quais alunos são mais inteligentes que outros. O trabalho de Gardner, com as múltiplas 

inteligências, combate esses testes e aponta que possuímos diversos tipos de inteligências 

(lógico-matemática, linguística, naturalista, interpessoal, intrapessoal, espacial, corporal-

cinestésica, musical, existencial), sendo que cada indivíduo desenvolve mais de uma 

determinada habilidade do que de outra. Em uma sala de aula podem estar presente todas as 

inteligências ao mesmo tempo, mas não podemos priorizar algumas, é importante identificar as 

habilidades das crianças em seus vários talentos. Objetivo: O objetivo desse projeto é sugerir 

projetos que possam estimular os professores a desenvolverem a teoria das Inteligências 

Múltiplas com as crianças, para que o processo ensino/aprendizagem seja mais abrangente e 

eficaz.  Metodologia: As metodologias usadas para adentrar nesse assunto foram a 

bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Os projetos foram criados 

para atender as necessidades e perspectivas dos alunos na descoberta de suas próprias 

habilidades fazendo com que eles as usem no seu cotidiano para a resolução de problemas e 

para encontrar seu lugar no mundo. O primeiro projeto intitulado “Carnaval na escola”, teve 

como objetivo criar uma escolinha de samba na escola para trabalhar e ativar com os alunos as 

Inteligências Múltiplas. O segundo projeto “Brincando e aprendendo com o workshop das 
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profissões”, objetivou mostrar aos alunos as diversas dimensões das Inteligências Múltiplas 

através da mostra de algumas profissões em todas as áreas das Inteligências. Conclusão: A 

escola deve ser um ambiente acolhedor possibilitando a interação dos alunos com o meio e uns 

com os outros, os incentivando a ser cada dia melhores e buscando desenvolver suas 

potencialidades e habilidades por meio de atividades que ativem suas múltiplas inteligências. 
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