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“Ideias e somente ideias podem iluminar a 
escuridão”. 

Ludwig Von Mises. 



RESUMO 
 
 

Esta monografia retrata o estado atual da Teoria das Inteligências Múltiplas no Brasil 
nos últimos 10 anos, a partir das publicações relacionadas a teoria encontradas em 
bases de dados eletrônicos. A Teoria das Inteligências Múltiplas foi lançada em 1983 
e, diferente das teorias existentes até então, ela traz uma perspectiva qualitativa 
para estudar e avaliar a inteligência, ou melhor, as inteligências já que postula que 
não existe uma inteligência, mas tipos variados de inteligências. A após quase 40 
anos de sua existência buscou-se conhecer como esta teoria tem sido utilizada no 
Brasil. Para responder a tal questionamento, objetivou-se em identificar as 
publicações relacionadas a teoria no Brasil e descrever as áreas de conhecimento, 
os tipos de métodos de pesquisas e a evolução do número de publicações. Assim, 
foi analisado que a Teoria das Inteligências Múltiplas tem sido mais pesquisada e 
utilizada na área de Ciências Humanas, com abordagem qualitativa, objetivos 
descritivos e em procedimentos bibliográficos. No que diz respeito à quantidade de 
publicações no período analisado há grandes variações, mas, de modo geral, são 
poucas. É evidente portanto, que esta teoria ainda é pouco explorada no Brasil. São 
necessários mais estudos, pesquisas, intervenções, relacionados a esta teoria, 
visando o avanço científico e sobretudo melhorias no sistema educacional a partir 
das contribuições que essa teoria pode nos dar. 
  
Palavras-chave: Inteligências Múltiplas; Howard Gardner; Estado da Arte. 
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INTRODUÇÃO 

 

A temática dessa pesquisa é a Teoria das Inteligências Múltiplas - TIM, 

desenvolvida por Howard Gardner. Esta teoria surgiu a partir da década de 1980 

através dos pesquisadores e associados a Howard Gardner, na Universidade de 

Harvard, nos Estados Unidos.  

Esta teoria trouxe uma nova perspectiva de ser, ver e avaliar a Inteligência. 

Diferente da perspectiva quantitativa utilizada até então, com recurso a mensuração 

do Quociente de Inteligência -QI- de Alfred Binet, a Teoria das Inteligências Múltiplas 

inaugurou uma perspectiva qualitativa para avaliar a inteligência, ou melhor as 

inteligências já que essa teoria propõe que temos várias inteligências e não apenas 

uma.  

A Teoria das Inteligências Múltiplas - TIM procura nortear as áreas de 

identificação de maior e menor aprendizado do ser humano, analisando suas 

aptidões de uma forma mais ampla, em níveis de desenvolvimento diferentes e de 

acordo com cada indivíduo. Porém, isto não vem a significar que tais inteligências de 

menor presença, identificação e desenvolvimento em uma pessoa seja algo 

determinado, pelo contrário, todos os diferentes tipos de inteligências podem ser 

estimulados, contribuindo para um maior desenvolvimento cognitivo.  

Por meio desta teoria, entendeu-se que o ser humano possui diferentes 

inteligências e habilidades ao qual distinguem-se uma das outras de acordo com 

cada indivíduo. Essas distinções e diferenciações ocorrem por conta do estímulo 

recebido, na influência do meio e nas predisposições de cada sujeito, mas, com a 

certeza de que todo ser humano possui e pode adquirir alguma inteligência ou 

habilidade. Desta forma como consequência da teoria, reformulou-se também o 

conceito de inteligência, pois antes era proposto por uma ótica dualista pautado pelo 

“ser ou não ser”, atualizando tal questionamento referente à inteligência do ser 

humano a “quantas e quais” inteligências este possui, não mais objetivando-se em 

um dilema. 

 Quanto ao estado da arte, a Teoria das Inteligências Múltiplas é um conceito 

conhecido no Brasil e possui sobre si a perspectiva e a ideia de ser uma teoria 

complementar a educação, aos planos de aula e de acordo com cada professor, 

tendo em consideração de que esta teoria não está incluída de forma direta na Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC. 
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O interesse por essa temática surgiu no primeiro semestre do ano de 2017, 

através da disciplina curricular obrigatória Psicologia do Desenvolvimento, no curso 

de Pedagogia do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da Universidade 

Federal do Amazonas, ministrada pela orientadora deste TCC, Prof.ª Dr. ª Fabiana 

Fernandes. Nessa disciplina tive meu primeiro contato com esta teoria, despertando 

um interesse no aprofundamento nesta temática e o desejo de difundir ainda mais 

esta teoria. 

O valor acadêmico desta pesquisa se acentuou em abordar pesquisas 

individuais e analisar as especificações da teoria, analisando os focos das 

publicações em conformidade com os objetivos desta pesquisa. Este trabalho vem a 

reunir informações prévias, que serão relatados na revisão da literatura e 

conectando-se a temática atual, e a partir de novos dados e subsídios originados. O 

valor social da pesquisa consistiu em produzir tanto internamente como 

externamente a aquisição de conhecimentos e informações em que venham a 

significar em descobertas e desenvolvimento relacionado às inteligências 

particulares e em como estas podem ser usadas por cada indivíduo para o seu 

autoconhecimento e para a sua carreira profissional, somada com a percepção de 

que todos possuem diferentes tipos de inteligências e de como ainda há a 

possibilidade da cognição de novas aptidões e habilidades por meio do estimulo. 

Assim, o problema de pesquisa deste trabalho decorreu de fatores 

relacionados a Teoria das Inteligências Múltiplas e das questões norteadoras a 

seguir, no qual a partir da análise dos últimos dez anos (2009 - 2019) da teoria se 

pretendeu descobrir: como se encontra o seu estado atual? Qual a abordagem da 

teoria em diferentes áreas científicas? Para quais áreas a produção científica acerca 

da teoria está voltada? Que tipos de pesquisas sobre a teoria estão sendo 

realizadas? E qual a evolução e disparidade entre os anos de acordo com as 

publicações? Tais questionamentos foram fundamentais para o desenvolvimento 

desta pesquisa, objetivando em investigar e obter resultados. Esta teoria abre uma 

variedade de opções de estudos e aplicações em diferentes áreas, indagou-se então 

a respeito do desenvolvimento das pesquisas relacionadas as inteligências múltiplas 

em diferentes ramificações, analisando a influência desta teoria em cada área e seu 

impacto se tratando de sua utilização. 

 De acordo com a acepção científica, problema é qualquer questão não 

resolvida e que é objeto de discussão, em qualquer domínio do conhecimento (GIL, 
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2008, p. 33). Desta forma, o problema pesquisado foi referente às pesquisas e 

publicações da Teoria das Inteligências Múltiplas a partir da análise de banco de 

dados e bibliotecas digitais em que foram pesquisadas e observadas em cada 

publicação. 

 É importante ressaltar que a Teoria das Inteligências Múltiplas não é uma 

teoria binária ou referente à exatidão, como o teste do coeficiente de inteligência de 

Alfred Binet, por exemplo. No entanto, a Teoria das Inteligências Múltiplas leva o 

indivíduo a descobrir suas predisposições, habilidades e inteligências em diferentes 

áreas entre si, pluralizando o termo de inteligência. 

Desta forma, o questionamento principal levantado nessa pesquisa foi: “como 

a Teoria das Inteligências Múltiplas tem sido utilizada/pesquisada no Brasil após 

quase 40 anos de seu surgimento?”. Essa inquietude apareceu quando, em busca 

de me aprofundar na teoria, senti dificuldade em localizar publicações sobre essa 

temática. 

Para responder a essa problemática, definimos como objetivo geral: 

Identificar as publicações sobre a Teoria das Inteligências Múltiplas no Brasil, nos 

últimos 10 anos, em base de dados eletrônicas. Para atender tal objetivo, 

delimitamos os seguintes objetivos específicos: (a) descrever as áreas em que 

as pesquisas sobre a TIM foram realizadas; (b) analisar que tipo de pesquisas foram 

realizadas utilizando a TIM e (c) mapear a evolução das pesquisas em TIM nos 

últimos 10 anos no Brasil. 

 O intuito desta pesquisa não é gerar um determinismo a que área a Teoria 

das Inteligências Múltiplas é mais viável a ser aplicada, pois o próprio Gardner não 

definiu nenhuma área em especial ou específico (SANTOS, 2019), mas sim o de 

descrever as áreas em que as pesquisas a respeito da teoria foram realizadas. 
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1. UMA BREVE REVISÃO TEÓRICA 

 

 Por meio deste trabalho de conclusão de curso, se pretendeu apresentar o 

estado da arte da TIM no Brasil nos últimos 10 anos (2009 a 2019), de acordo com 

as publicações encontradas nos BD da Scielo, BVS e BDTD. Em outras partes deste 

trabalho serão apresentados o que foi encontrado e em como se encontra o estado 

atual da teoria, bem como os tipos de abordagens em torno desta. E neste tópico 

será discorrido a respeito sobre a teoria em si, isto é, o que é a TIM. 

 A Teoria da Inteligências Múltiplas-TIM foi desenvolvida por uma equipe de 

pesquisadores a respeito da inteligência e dos estudos da cognição, na 

Universidade de Harvard, em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos. Esta 

equipe era liderada por Howard Gardner, psicólogo e pesquisador cognitivo e 

educacional. O objetivo da equipe era o estudo acerca da inteligência, analisando os 

testes educacionais de inteligência e verificando os fenômenos da cognição 

humana, com o intuito de descobrir o que era a inteligência e como esta acontecia.  

Tendo a finalidade de melhor atribuir o conceito de inteligência e a própria 

educação, Howard Garner desenvolveu a TIM para demonstrar que cada ser 

humano possuía capacidades e habilidades específicas em cada área, com 

desenvolturas diferentes em cada uma (VERI, 2018). Desta maneira, Gardner e sua 

equipe haviam pesquisado sobre os conceitos de inteligência, no qual 

posteriormente o resultado foi de que a inteligência não poderia ser tratada como 

algo único somente, mas sim de forma pluralizada, de acordo com cada ser humano.  

 O termo inteligência varia de acordo com cada cultura e civilização, tanto que 

este assunto é bem amplo, pois algumas culturas nem definem o que é a inteligência 

e já outras apresentam uma definição, envolvendo as áreas da antropologia, 

filosofia, neurociência e outras diversas áreas. A TIM abordou sobre o termo 

ocidental relativo a inteligência e seu significado, atribuindo um termo diversificado 

as inteligências, demonstrando que a inteligência não era algo singular, o que na 

época (década de 1980) foi algo inovador para o formato de inteligências que a TIM 

trazia.  

 
O termo “inteligência” pode apresentar diversos significados. Se 
analisarmos sua etimologia, encontramos o latim inter legere, entre 
escolhas/escolher entre (como em elegere, eleger), ou seja, inteligência 
seria aquela capacidade que nos leva a escolher entre uma coisa e outra(s), 
mas que depende das informações que recebemos ou de como 
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organizamos os dados que uma situação nos apresenta para tomar 
decisões ou mesmo responder a questionamentos (PICCOLO 2015, p. 41). 

 

 A inteligência era vista geralmente como uma única potencialidade, a qual 

alguns indivíduos teriam e outros não teriam, havendo uma dualidade. Com os 

estudos de Gardner e equipe foram acrescentas outros conceitos de inteligência, 

mas se ressalta que o conceito de inteligência não é algo definido até os dias atuais. 

De acordo com Piccolo (2015, p. 42) “[...] não é possível fixar-se num entendimento 

único do conceito, pois ele assume diferentes significados de acordo com o contexto 

cultural”. Desta maneira, Gardner e equipe contribuíram ainda mais para o conceito 

de inteligência, não definindo o conceito, mas o ampliando, saindo do binarismo 

entre ser ou não ser inteligente e ponderando a qualidade da inteligência de cada 

indivíduo. 

Um dos objetos de estudo de Gardner e sua equipe foram aos testes de 

inteligência tradicionais, no qual foram analisados e verificados de que estes não 

comtemplavam todas as inteligências, mas privilegiavam somente algumas ou uma 

somente.  

 
Durante longo tempo, a concepção dominante de inteligência foi - e em 
muitos casos ainda é - a de algo que podia ser medido. Por essa ótica, seria 
possível quantificar a inteligência por meio de testes especialmente 
preparados para isso. Tais testes, baseados em questões lógico-
matemáticas e linguísticas, tinham por função medir quanta inteligência uma 
pessoa possuía, ou seja, o quociente de inteligência - o conhecido Ql -, que 
identificaria sua capacidade intelectual (SMOLE, 1999, p. 06). 

 

O teste de QI de Alfred Binet era na época, e durante boa parte do século XX, 

o teste mais utilizado para medir a inteligência. A difusão dos testes de QI fizeram 

com que houvesse a dualidade mencionada no parágrafo anterior, separando quem 

era e quem não era inteligente, segundo o teste de QI. 

 Segundo Veri (2018, p. 08), Gardner foi “Quebrando o paradigma do teste de 

QI que trazia uma vaga estatística, apresentando resultados aleatórios sobre os 

conhecimentos de cada indivíduo [...]”. Para Gardner, o teste de QI não era 

satisfatório devido este pairar somente sobre a inteligência lógica, não verificando 

outros tipos de inteligência que um ser humano poderia possuir, gerando exclusão e 

determinismo. “No entanto, também deve ficar claro que os métodos atuais de 

avaliação da inteligência não foram suficientemente refinados para serem capazes 

de avaliar os potenciais ou realizações de um indivíduo [...]” (GARDNER, 1994, p. 
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41). Em meio a estes fatores, surge então a TIM, apresentando uma nova alternativa 

sobre o conceito de inteligência e consequentemente acerca do sistema 

educacional. 

O desenvolvimento da TIM iniciou-se na década de 1970, na Universidade de 

Harvard, nos Estados Unidos, através de um projeto denominado Projeto Zero. O 

projeto zero existe até os dias atuais e é desenvolvido em um centro de pesquisa, 

situado em Harvard, e fundado pelo filósofo Nelson Goodman, no ano de 1967. Este 

projeto foi crucial para Gardner, pois suas conclusões a respeito da inteligência 

humana nasceram das pesquisas desenvolvidas no Projeto Zero, em Harvard, onde 

lá houve a oportunidade de discutir e aperfeiçoar suas ideias. Assim, seus estudos 

sobre o funcionamento cerebral, somados a trabalhos que analisavam pacientes 

com danos cerebrais, foram significativos para a evolução das pesquisas em 

neuropsicologia e para a formação da TIM (PICCOLO, 2015). O projeto é 

direcionado ao desenvolvimento do potencial humano. A priori tal projeto iniciou com 

um cunho artístico, e posteriormente adquiriu novas abordagens na área da 

educação, cognição e da psicologia. 

Para Veri (2018, p. 39), “O projeto era o estudo de Howard Gardner sobre as 

Inteligências Múltiplas, que buscava apresentar uma nova maneira de explorar os 

conhecimentos de cada indivíduo, as predisposições de cada um e suas habilidades 

[...]”. Através do Projeto Zero, os estudos referentes a construção da teoria foram 

então elaborados, sendo fundamental para a formação da equipe de pesquisadores, 

que liderados por Howard Gardner, realizariam as pesquisas referentes a 

inteligência, cognição e educação:  

 

Graças à minha colaboração com o filósofo Nelson Goodman e outros 
interessados no pensamento artístico, desenvolvimento e educação, pude 
entrar em contato com uma ampla gama de pensamentos contemporâneos 
sobre arte e, de forma mais geral, sobre simbolização. Muitas dessas 
informações foram obtidas do Projeto Zero, um grupo de pesquisa da 
Escola de Educação de Graduação de Harvard ao qual sou afiliado desde 
seu início em 1967 (GARDNER, 2000, p. 31). 

 

Desta maneira, o Projeto Zero foi uma das fontes de origem e 

desenvolvimento da TIM, sendo preponderante para a composição das ideias para 

Gardner e sua equipe, bem como para a constituição da TIM. A TIM surgiu na 

década de 1970, mas foi em 1983 que ela ganhou grande visibilidade, devido o 

lançamento da obra Frames of Mind – Estruturas da mente “no qual lançou sua 
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teoria já consolidada” (PICCOLO, 2015, p. 46). Desta forma, houve então uma 

cronologia dos fatos, tendo o Projeto Zero surgido em 1967, seguido pela formação 

de uma equipe para pesquisas cognitivas lideradas por Howard Gardner, sendo na 

década de 1970 a realização das pesquisas e em 1983 ocorreu o lançamento do 

livro acima citado, já com a teoria concretizada e denominada como a Teoria das 

Inteligências Múltiplas. 

 O lançamento da teoria através do livro gerou diversas reflexões acerca do 

conceito de inteligência, dos testes de inteligências, do sistema avaliativo 

educacional e se havia a possiblidade ou não de medir a inteligência. A TIM gerou 

reflexões relativas a cognição, confirmando uma tendência a acreditar que não 

existia uma inteligência única, igual para todos, mas sim uma multiplicidade de 

inteligências (SMOLE, 1999). Este impacto da TIM ocorreu inicialmente nos Estados 

Unidos, por este ser o país onde a teoria foi desenvolvida, e, por conseguinte nos 

demais países do mundo de acordo com que a publicação FM era divulgada. 

Gardner afirmou que a TIM não se trata de uma teoria de ideias radicais, mas 

sim uma descoberta científica: “Nesse caso, não há um único avanço científico 

isolado ou a descoberta de um absurdo lógico notável, mas a confluência de um 

enorme corpo de evidências de uma variedade de fontes” (GARDNER, 1994, p. 46). 

Em sua obra, Gardner ressaltou a importância de outros estudos para a composição 

da TIM, bem como de outros autores e pesquisadores, apresentando uma 

descoberta baseada em evidências anteriores.  

Outra preocupação de Gardner em sua obra em 1983 era a respeito da 

validade da TIM. A teoria não poderia ser confundida com um desejo, nem muito 

menos com um achismo, como Gardner vem a garantir: “eu afirmo que há 

evidências convincentes para a existência de várias competências intelectuais 

humanas relativamente autônomas, que abreviarei a seguir como “inteligências 

humanas”” (GARDNER, 1994, p. 46). Tal qual, a obra respectivamente apresentou 

evidências e os resultados dos experimentos realizados por Gardner e equipe, no 

qual tais ideias ganharam maiores estudos e notoriedade, não só por Gardner e 

equipe, mas como por outros pesquisadores: 

 

Ao formular meu argumento a favor das inteligências múltiplas, revisei as 
evidências de um grande grupo de fontes até então não relacionadas: 
estudos prodígios, indivíduos talentosos, pacientes com lesões cerebrais, 
idiotas sábios, crianças normais, adultos normais, especialistas em 
diferentes linhas de trabalho e indivíduos de diferentes culturas. Uma lista 



17 
 

preliminar de inteligências candidatas foi mantida (e, a meu ver, 
parcialmente validada), com as evidências dessas várias fontes 
convergindo. Estou convencido de que existe inteligência na medida em que 
pode ser encontrada um tanto isolada em populações especiais (ou que 
está ausente isoladamente em populações normais); na medida em que 
pode ser altamente desenvolvido em indivíduos ou culturas específicas, e 
na medida em que psicometristas, pesquisadores experimentais, 
especialistas em disciplinas específicas, ou todos eles, podem postular 
habilidades essenciais que, de fato, definem inteligência (GARDNER, 1994, 
p. 47). 

 

Assim, a TIM por meio da obra FM trouxe um compilado de estudos de 

diversos autores, juntamente com os experimentos da área cognitiva em pacientes, 

reunindo informações e discorrendo a respeito das inteligências. Para evidenciar a 

TIM através de sua pesquisa, Gardner e equipe realizaram pesquisas com diferentes 

tipos de pessoas, de diferentes idades e de diferentes culturas, não somente em 

indivíduos dos Estados Unidos. 

A divulgação e lançamento da TIM através do livro FM gerou uma gama de 

ideias inovadoras, tanto no aspecto cognitivo quanto no aspecto educacional, 

rompendo um paradigma sobre a crença do que era a inteligência na época. Para 

Smole (1999, p. 08-09) “Gardner baseou sua teoria em muitas ideias diferentes, mas 

a principal delas sustenta que as pessoas manifestam as mais distintas habilidades 

– para compor uma música, construir um computador ou uma ponte, [...]”. A TIM 

inovou ao tratar da inteligência, afirmando que as atividades requerem algum tipo de 

inteligência para serem elaboradas, entretanto, não necessariamente o mesmo tipo 

de inteligência, não havendo uma uniformidade e generalização referente a 

cognição.  

  Os estudos derivados da TIM demonstraram não ser possível medir a 

inteligência de uma forma única, e não existir uma forma única somente de 

inteligência, a evidenciar os resultados do que foi pesquisado. Assim sendo, a 

inteligência do ser humano em síntese se descreve como capacidades diferentes, 

em pessoas diferentes, das quais valem para criar algo, resolver problemas e 

produzir bens sociais e culturais, dentro do seu contexto (SMOLE, 1999). Através 

desta junção de potencialidades que cada Ser humano possui, a TIM rompeu com o 

conceito de inteligência única, ou pelo menos, as múltiplas inteligências passaram a 

ser discutidas. 

Essas diferentes inteligências foram denominadas por Howard Gardner como 

inteligências múltiplas, dando nome a teoria, como escrito no título da primeira 
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publicação da teoria, em 1983. Inicialmente, pela obra FM, foi proposto a existência 

de 07 diferentes tipos de inteligências separadas no ser humano, ao qual cada 

indivíduo poderia possuir ou vir a desenvolver (GARDNER, 2000). Estas 07 

inteligências múltiplas denominadas por Gardner foram: inteligência linguística, 

inteligência lógico-matemática, inteligência musical, inteligência corporal-cinestésica, 

inteligência espacial, inteligência interpessoal, e inteligência intrapessoal 

(GARDNER, 1994). Posteriormente, com o complemento e a continuidade de 

estudos sobre a TIM, Gardner acrescentou mais uma inteligência: a inteligência 

naturalista.  

De acordo com Veri (2018, p. 07), a TIM “[...] surge com a nona Inteligência 

denominada por Existencialista, essa menos trabalhada nas instituições de ensino 

regular, aparecendo mais frequentemente no trabalho extraescolar”. Em sequência 

se tratando dos diferentes tipos de inteligências: 

 

A esse número, o professor brasileiro Nilson Machado, doutor em educação 
pela Universidade de São Paulo, onde leciona desde 1972, ex-professor 
visitante do Instituto de Estudos Avançados da USP, no programa 
“Educação para a cidadania”, em uma de suas obras (1996) ainda 
acrescenta mais uma, [...] que seria a inteligência pictórica (ANTUNES, 
1998, p. 22-23). 

 

Não há um limite para a quantidade limite de inteligências atribuídas as 

inteligências múltiplas, pois com o passar dos anos e com o desenvolvimento da 

pesquisa foi acrescentado mais um tipo de inteligências as 07 inteligências múltiplas 

iniciais da TIM, mas há critérios para que uma habilidade seja considerada 

propriamente inteligência:  

 

Desde o início, enfatizei que essa lista de inteligências é provisória, que 
cada uma delas contém suas próprias sub-inteligências e que a autonomia 
relativa de cada uma e suas interações com as outras requerem um estudo 
mais detalhado. Desde o surgimento de Frames of Mind, examinei 
cuidadosamente muitas obras que, a longo prazo, poderiam influenciar o 
mapeamento das várias inteligências (GARDNER, 2000, p. 50). 

 

 Deste modo, os diferentes tipos de inteligências múltiplas não se limitam 

apenas a lista original de 08 inteligências, mas se expande. A quantidade de 

diferentes tipos de inteligência é subjetiva, bem como um teste para medir a 

inteligência de um indivíduo também deve ser subjetivo, já que segundo a TIM não 

há uniformidade na inteligência e nem uma generalização, como reproduz o sistema 
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de ensino e aprendizagem tradicional. O que há sãodiferentes inteligências para 

diferentes indivíduos. 

De acordo com pesquisas em neurobiologia e cognição, o cérebro humano 

abriga áreas específicas de inteligência, e isso foi fundamental para a construção da 

TIM. Para Antunes, estas pesquisas: 

 

[...] sugerem a presença de áreas no cérebro humano que correspondem, 
pelo menos de maneira aproximada, a determinados espaços de cognição, 
mais ou menos como se um ponto do cérebro representasse um setor que 
abrigasse uma forma específica de competência e de processamento de 
informações (ANTUNES, 1998, p. 22). 

 

 Desta maneira, essas áreas cerebrais seriam responsáveis pela criatividade, 

pela resolução de problemas e pela produção de bens sociais e culturais, divergindo 

assim da ideia de processamento cerebral em que houvesse uma inteligência 

uniforme. “[...] portanto, o ser humano seria proprietário de oito pontos diferentes de 

seu cérebro onde se abrigariam diferentes inteligências” (ANTUNES, 1998, p. 22).  

 Entretanto, Gardner e equipe definiram conceitos e pré-requisitos para que 

uma habilidade, criatividade ou algo do tipo sejam consideradas inteligências. A 

localização cerebral dos neurais não constitui tarefa fácil, e assim, Gardner aponta 

oito sinais e critérios que considera essenciais para que uma competência ou 

habilidade possa ser incluída e considerada como uma inteligência. Para Gardner, 

não está incluído na TIM os conhecimentos que apresentam um ou dois sinais 

(ANTUNES, 1998). Desta forma, através destes critérios há um controle de 

qualidade, uma garantia de que os diferentes tipos de inteligências da TIM sejam um 

conceito comprovado e legitimado, não sendo um conceito aleatório no qual 

qualquer habilidade seria uma inteligência múltipla. 

 Estes sinais e critérios para considerar uma competência a ser uma 

inteligência estão descritos na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Figura 1- Critérios para legitimar uma inteligência – TIM 
 

CRITÉRIOS PARA LEGITIMAR UMA INTELIGÊNCIA 

Isolamento potencial por dano cerebral. 

Existência de idiots savants, prodígios e outros indivíduos excepcionais. 

Uma operação central ou um conjunto de operação identificáveis. 

Uma história de desenvolvimento distinta. 

História e plausibilidade evolutivas. 

Apoio de tarefas psicológicas experimentais. 

Apoio de achados psicométricos. 

Suscetibilidade à codificação em um sistema simbólico. 

     Fonte: (PICCOLO, 2015, p. 48). 

 

Iniciando a descrição dos critérios para que uma competência seja 

denominada como uma inteligência, o primeiro é o isolamento potencial por dano 

cerebral, que de acordo com Antunes (1998, p. 23), “Esse critério é válido na medida 

em que o dano causado a uma parte do cérebro pode afetar as habilidades 

inerentes a essa inteligência”. Ou seja, este critério diz respeito à quando há uma 

lesão cerebral que afete parte do cérebro do indivíduo, danificando a capacidade 

cognitiva do indivíduo naquela área, mas, não comprometendo a capacidade 

cognitiva em outras áreas cerebrais não afetadas, não afetando as demais 

inteligências. 

 Em seguida, vem o critério da existência de idiots savants, prodígios e outros 

indivíduos excepcionais. Para Antunes (1998, p. 24), “Pessoas geniais ou mesmo 

idiots savants que apresentam pesadas limitações em certos níveis de inteligência e 

excepcionalidade em outras permitem caracterizar essas inteligências em 

“isolamento””. Desta maneira, este critério descreve o caso de indivíduos que são 

muito talentosos e desenvolvidos em determinada área, mas com limitações físicas 

ou cognitivas em outras áreas de inteligência. 

 Por conseguinte, vem o critério de operação central ou um conjunto de 

operações identificáveis, que segundo Antunes (1998, p. 24) “O critério se apoiaria 

na capacidade momentânea de alguns em “disparar” sua inteligência a partir de 

estímulos”. Este critério é referente a indivíduos que a partir do primeiro contato com 

uma inteligência múltipla ocorre a manifestação e desenvolvimento desta 
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inteligência. Neste tipo de critério, o estímulo, a incitação e o impulso são essenciais 

para tal autodescoberta de inteligência. 

 No critério de uma história de desenvolvimento distinta, Antunes (1998, p. 25) 

expõe que “As inteligências não nascem “prontas” nos indivíduos, ainda que uns 

possam apresentar níveis mais elevados do que outros nesta ou naquela 

inteligência”. O autor vem afirmar que as inteligências não são herdadas, mas 

adquiridas através do estímulo e treinamento, ao qual cada indivíduo possuirá seus 

tipos de inteligências múltiplas particulares, variando de acordo com cada indivíduo.  

 A seguir é o critério de uma história e plausibilidade evolutivas, que para 

Antunes (1998, p. 25) “As raízes de nossas inteligências datam de milhares de anos 

de história e algumas inteligências específicas se tornam mais plausíveis na medida 

em que é possível a localização de antecedentes evolutivos”. Assim, a história 

biológica do indivíduo manifesta os elementos evolutivos que aconteceram antes, de 

acordo com cada indivíduo e localidade em que este se encontra, mas, todos sendo 

ligados a evolução da espécie humana. 

 O critério de apoio de tarefas psicológicas experimentais vem significar 

segundo Antunes (1998, p. 25) que “Certas pesquisas psicológicas podem, por 

exemplo, estudar a especificidade do processamento linguístico, espacial ou musical 

permitindo que a autonomia de uma inteligência possa ser investigada”. Isto 

representa a ideia de que um indivíduo possa a vir apresentar autonomia em uma 

inteligência, mas limitações em outros tipos de inteligência, ao qual isto é descoberto 

através de exames e tarefas psicológicas experimentais, em apoio ao indivíduo. 

 No critério de apoio de achados psicométricos, para Antunes (1998, p. 26) 

“Resultados de experiências psicométricas mostram claros indícios de inteligências 

específicas”. Este critério é composto por exames de identificação, que de acordo 

com a subjetividade do sujeito, o exame pode vir a identificar algum tipo de 

inteligência múltipla. 

 E por último se tratando destes critérios vem a suscetibilidade à codificação 

em um sistema simbólico, que de acordo com Antunes (1998, p. 26) “Grande parte 

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

sistemas simbólicos”. Isto vem a constituir que há variados sistema de símbolos no 

mundo, sejam símbolos de idiomas, de cartografia, de notas musicais, entre outros, 

mas ao qual o sistema de símbolo específico detecta o isolamento de uma 
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inteligência, certificando-se da existência de variadas inteligências de acordo com a 

compreensão de variados símbolos. 

 Desta forma, com estes 08 critérios, as habilidades, competências, talentos e 

criatividades são avaliados com o intuito de verificar se estes se configuram como 

diferentes tipos de inteligências múltiplas ou não. Como já citado anteriormente, 

Gardner afirmou não considerar uma inteligência múltipla as competências que 

apresentaram somente 01 ou 02 de todos os 08 critérios designados para avaliação. 

 Assim sendo, a TIM foi formulada, com inicialmente uma lista de 07 

inteligências múltiplas, havendo posteriormente a discussão acerca de mais três 

inteligências, sendo a inteligência naturalista, inteligência existencial e inteligência 

pictórica. Destas três supostas inteligências, somente a inteligência naturalista foi 

incorporada a lista original das TIM, sendo então organizadas e delimitadas 08 

inteligências múltiplas a teoria em si. Entretanto, não significa que a inteligência 

existencial e a inteligência pictórica não sejam importantes, nem que estas sejam 

ignoradas, estas duas inteligências apenas não fazem parte da lista da TIM de 

Howard Gardner, sobretudo, muitos outros autores e pesquisas consideram estas 

duas competências como tipos de inteligências múltiplas. Bem como os estudos 

acerca da inteligência existencial e da inteligência pictórica continuam. 

 Entre as 08 inteligências múltiplas na listagem original, as que mais se 

destacam no sistema educacional são a lógico-matemática e a linguística, devido 

serem as inteligências mais requisitadas no modelo educacional e de sociedade. 

Como afirma Antunes (1998, p. 29) “Entre todas as inteligências, indiscutivelmente a 

lógico-matemática e a verbal são as de maior prestígio. Uma vez que a matemática 

e a leitura se encontram entre as mais admiráveis conquistas da sociedade ocidental 

[...]”. Desta maneira, o sistema educacional e avaliativo tradicional privilegia em 

grande parte os alunos que possuem essas duas inteligências, ignorando as outras 

inteligências e não contemplando os outros alunos que eventualmente possuam 

outros tipos de inteligências, senão estas. É necessário ressaltar que todos os 

indivíduos possuem alguma inteligência. A inteligência está presente em todas as 

pessoas, mas em algumas mostra-se mais acentuada, variando de acordo com o 

grau de domínio da inteligência de cada um (ANTUNES, 1998). A diferença ocorre 

de acordo com cada indivíduo, e posteriormente, com cada grau de domínio da 

inteligência que este indivíduo possui. 
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 A inteligência linguística, segundo Veri (2018, p. 16), envolve “estímulos 

verbais de comunicação, estruturas gramaticais de vocabulário e alfabetização”. Isto 

vem a significar que este tipo de inteligência está presente em pessoas que 

apresentam desenvolturas e potencialidades relacionadas a escrita e a fala, sendo 

encontradas em escritores, literários, professores, palestrantes, entre outras 

categorias e profissões.  

 A inteligência espacial, de acordo com Antunes (1998, p. 36) se refere 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 [...]”. Este tipo de 

inteligência é predominante em motoristas, navegadores, marinheiros, arquitetos, 

entre outras características, tanto no âmbito profissional como no dia a dia. 

 A inteligência numérico-lógica ou lógico-matemática equivale ao mesmo 

tipo de inteligência, mudando apenas a nomenclatura, mas, sendo a mesma 

inteligência. Para Antunes (1998), esta inteligência é encontrada em engenheiros, 

matemáticos, físicos e outras categorias ligadas a lógica e as Ciências Exatas. 

Estando a característica desta inteligência presente em todo lugar, que é a 

matemática. 

 A inteligência corporal-cinestésica se refere a “percepções do corpo como 

os cinco sentidos, reconhecimento de formas, espessuras, tamanho e peso”. (VERI, 

2018, p. 14). Neste tipo de inteligência está contido o esporte e todos aqueles que 

são atletas, jogadores, esportistas, entre outros. Bem como esta inteligência é 

responsável pela dança, a mímica e a cadência de percepções e sensações. 

 A inteligência naturalista é relacionada a “exploração, aventura e 

descobertas por meio da natureza” (VERI, 2018, p. 14). Neste tipo de inteligência, a 

natureza é o cerne e a potencialidade naturalística está envolto ao conhecimento da 

fauna e flora, da natureza em geral. Esta inteligência é comumente encontrada em 

biólogos, indígenas, povos tradicionais, entre outros. 

 A inteligência musical diz respeito a “rítmica, descrição de ruídos e sons 

variados” (VERI, 2018, p. 17). Na inteligência musical estão presentes a 

potencialidade de compor músicas, decifrar, tocar algum instrumento, apreciar a 

musicalidade, entre outros. Este tipo de inteligência está presente em músicos, 

cantores, produtores musicais, ouvintes etc. 
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 A inteligência intrapessoal está relacionada ao “conhecimento de 

sentimentos e reações, entendimentos de preferências e gostos, percepção 

individual” (VERI, 2018, p. 17). A Inteligência Intrapessoal refere-se ao 

autoconhecimento, a autoestima, e a questões ligadas ao interior do ser humano, 

tanto no aspecto racional e emocional. Esta inteligência é fundamental para todo ser 

humano, e é encontrada em psicólogos, terapeutas, filósofos, entre outras 

categorias e distinções humanas. Mas, sobretudo, é uma inteligência pessoal para o 

relacionamento do ser humano com o seu próprio ser.  

 A inteligência interpessoal, de acordo com Gardner (1994, p. 330), “[...] se 

volta para o exterior, para os outros indivíduos. Aqui, capacidade central é a 

habilidade de perceber e distinguir entre outros indivíduos e, em particular, entre 

seus estados de espírito, temperamentos, motivações e intenções”. Este tipo de 

inteligência é peculiar no relacionamento de um indivíduo com outros indivíduos, 

entre o eu com o outro, presente em religiosos, líderes, políticos e pessoas com 

características de extroversão.  

 Assim, são descritos os diferentes tipos de inteligências da TIM. Deste modo 

houve a mudança de paradigmas acerca do conceito de inteligência: 

 

Em sua Teoria das Múltiplas Inteligências (M.I.), Howard Gardner 
transpassou a concepção tradicional de inteligência como “capacidade ou 
potencial geral que cada ser humano possui em maior ou menor extensão” 
e pode controverter o pressuposto de que a inteligência “possa ser medida 
por instrumentos verbais padronizados como testes de respostas curtas 
realizados com papel e lápis” (SANTOS, 2019, p. 29). 

 

Anteriormente a TIM havia o questionamento de quem era ou não inteligente, 

e com o surgimento da TIM o questionamento mudou, saindo do conceito de 

inteligência única para um conceito pluralizado, questionando não mais quem era 

inteligente, mas o quão um indivíduo possuiria inteligências. 

 Embora a TIM fosse lançada em 1983, os estudos e a composição da teoria 

não pararam por aí. Na primeira publicação da teoria, o conceito de inteligência 

definido por Gardner e equipe foi proposto como uma capacidade que o indivíduo 

apresenta para resolver um problema ou para elaborar um produto, com amplo 

significado para a comunidade cultural em que o indivíduo está inserido (PICCOLO, 

2015). Mas, de acordo com o tempo e novas pesquisas e complementos, essa 

proposição sobre o conceito de inteligência mudou, ganhando ainda mais 
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considerações. Ainda segundo Piccolo (2015, p. 48), Gardner em “duas décadas 

depois, ele mesmo reformulou esse conceito, ao substituir o termo “capacidade” por 

“potencial biopsicológico””. Em outra obra posterior, o próprio Gardner vem afirmar 

que: 

 
Quase duas décadas depois, posso oferecer uma definição mais refinada. 
Agora defino uma inteligência como "um potencial biopsicológico para 
processar informações que pode ser ativado em um ambiente cultural para 
resolver problemas ou criar produtos que tenham valor para uma cultura". 
Esta modesta mudança na formulação é importante porque indica que as 
inteligências não são algo que pode ser visto ou contado: são potenciais - 
presumivelmente neurais - que são ativados ou não dependendo dos 
valores de uma dada cultura, oportunidades disponíveis nessa cultura e as 
decisões tomadas por cada pessoa e / ou sua família, seus professores e 
outras pessoas (GARDNER, 2000, p. 37). 

 

 A teoria não parou em si, pois como visto, a formulação da teoria reformulou-

se. E desde a primeira publicação em 1983, esta passou por novos complementos e 

novas conclusões, a fim de aprimorar ainda mais a TIM. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa é um importante instrumento para a construção de 

conhecimentos, pois a partir de informações já existentes com a junção de novas 

descobertas é gerada então a produção de novas evidências para cada área 

específica. Para tais finalidades da pesquisa, os meios passam pela metodologia, no 

qual as fases e procedimentos permeiam por via deste sistema metodológico. 

A elaboração, construção e estruturação da pesquisa a fim de gerar ou 

comprovar conhecimentos transpassa através da metodologia, sendo esta essencial 

para fundamentar um trabalho científico, como é o caso deste. Por meio da 

metodologia, é possível realizar-se uma pesquisa legitimada a partir de métodos 

científicos, encaminhando e exercendo os procedimentos necessários para a 

produção científica e de conhecimentos. A metodologia entende-se como uma 

organização e regulamento científico em que consiste em estudo, compreensão e 

avaliação de vários métodos disponíveis para a realização de uma pesquisa 

acadêmica. Em um nível aplicado, a metodologia examina, descreve e avalia 

métodos, procedimentos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta de 

informações com o objetivo de apresentar resultados e com a finalidade de 

encaminhar a resolução de problemas e questões de análise e investigação 

(FREITAS; PRODANOV, 2013). Minayo (2007 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, 

p. 13) designa a metodologia de maneira simultânea: 

 

[...] a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do pensamento” 
que o tema ou o objeto de investigação requer; b) como a apresentação 
adequada e justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos 
que devem ser utilizados para as buscas relativas às indagações da 
investigação; c) e como a “criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua 
marca pessoal e específica na forma de articular teoria, métodos, achados 
experimentais, observacionais ou de qualquer outro tipo específico de 
resposta às indagações específicas.  

 

Logo, a metodologia consistirá na realização de pesquisa para se obter 

análises e resultados advindos deste trabalho de conclusão de curso acerca do 

estado da arte das publicações da Teoria das Inteligências múltiplas no Brasil.  

Se a metodologia é o meio, a produção científica é a finalidade, no qual há 

uma quantidade de definições de ciência encontrada na literatura científica. Segundo 

Freitas e Prodanov (2013) o termo ciência vem a significar aprender, conhecer, 
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porém, essa definição etimológica não é suficiente para diferenciar ciência de outras 

atividades que também estão no ramo da aprendizagem e conhecimento. Gil (2008, 

p. 02) adiciona que “Etimologicamente, ciência significa conhecimento. Não há 

dúvida, porém, quanto à inadequação desta definição, considerando-se o atual 

estágio de desenvolvimento da ciência”. De acordo com Trujillo Ferrari (1974 apud 

Freitas e Prodanov, 2013, p. 14) “ciência é todo um conjunto de atitudes e de 

atividades racionais, dirigida ao sistemático conhecimento com objetivo limitado, 

capaz de ser submetido à verificação”. Desta forma, existe o conhecimento científico 

e outras formas de conhecimento. 

Se tratando da pesquisa, esta diz respeito a busca e procura de respostas 

para algo, igualmente para a solução de um problema ou uma questão. Nisto, a 

pesquisa consiste na importância de entender a problemática e possibilitar 

questionamentos, levando a uma nova forma de ver o sujeito e objeto e a descobrir 

novos conhecimentos. Gil (2008, p. 26) afirma que pesquisa é “[...] o processo formal 

e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 

pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos”. Para Demo (2000, p. 33), "Na condição de princípio 

científico, pesquisa apresenta-se como a instrumentação teórico-metodológica para 

construir conhecimento". Prosseguindo, a pesquisa é qualificada como: 

 

(...) procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 
respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por 
um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema 
até a apresentação e discussão dos resultados. (GIL, 2007 apud 
GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 12). 

 

 Através deste trabalho de conclusão de curso houve o desenvolvimento desta 

pesquisa, se tratando de sua problemática, com base em seus objetivos, 

apresentado em sua justificativa, fundamentado em seu referencial teórico e a 

analisar e mostrar os resultados e discussões a respeito da revisão das publicações 

da Teoria das inteligências múltiplas no Brasil, nos últimos dez anos (2009-2019), 

em banco de dados eletrônicos.  

 As bases de dados eletrônicas são um conjunto de registros armazenados em 

uma estrutura, possibilitando acesso, organização, busca e produção de elementos 

de conhecimentos. Com as bases de dados é possível agrupar registros para uso, 
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uma vez que agrupados tais informações, estas podem gerar novas informações. 

Elmasri e Navathe (2011, p. 18) designam que “[...] definimos um banco de dados 

como uma coleção de dados relacionados, onde dados significam fatos gravados”. 

Através destes fatos gravados presente nos bancos de dados especificados houve 

busca e pesquisa, no qual foi possível extrair as informações necessárias. Gil 

discorre sobre a necessidade de consultar materiais já publicados: 

 

Qualquer que seja a pesquisa, a necessidade de consultar material 
publicado é imperativa. Primeiramente, há a necessidade de se consultar 
material adequado à definição do sistema conceituai da pesquisa e à sua 
fundamentação teórica. Também se torna necessária a consulta ao material 
já publicado tendo em vista identificar o estágio em que se encontram os 
conhecimentos acerca do tema que está sendo investigado. (GIL, 2008, p. 
60). 

 

 Com o advento de novas tecnologias, inclusive na educação, muitas maneiras 

relacionadas as pesquisas e ao universo acadêmico foram facilitadas. A base de 

dados antes era muito vinculada as bibliotecas, e com a internet isso mudou, 

surgindo então as bibliotecas digitais, permitindo que se encontrem rapidamente 

resumos e artigos completos sobre praticamente qualquer assunto, sendo esta uma 

grande ferramenta de busca e pesquisa (ABRAMCZUCK et al, 2012).  

Consultar materiais publicados e realizar uma análise acerca do que se 

constatou foi um dos objetivos desta pesquisa, no qual tal consulta se concretizou 

por meio da Word Wide Web. Assim, se realizou a investigação do desenvolvimento 

da Teoria das Inteligências Múltiplas nos últimos dez anos (2009 - 2019), para que 

pudesse ser apresentado o que já se sabe sobre a teoria no Brasil, de acordo com 

as publicações examinadas.  

As bases digitais utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho foram: 

BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), Scielo (Scientific Eletronic Library Online), e 

BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações). Por meio destes 

bancos de dados foi possível buscar os trabalhos científicos, artigos, monografias, 

teses e dissertações condizentes com a Teoria das Inteligências múltiplas. 

 O descritor utilizado para a pesquisa foi unicamente “inteligências múltiplas”. 

Os descritores são fundamentais para separar diferentes conteúdos, sendo os 

descritores as palavras de referência para os teores específicos. Para Brandau et al 

(2005, p. 07) “Tais termos são de grande valor para a indexação, [...] caso eles não 

estejam de acordo com a nomenclatura das bases de dados, o artigo corre o risco 
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de não ser encontrado e, portanto nem citado. Assim, a informação fica perdida”. 

Deste modo, os descritores classificam as informações em grupos específicos. 

 Embora os descritores sejam muitas vezes igualados a palavra-chave, estes 

dois meios possuem características próprias. Brandau et al (2005, p. 08) explicam 

essa diferença: 

 
É importante ressaltar a diferença entre palavra-chave e descritor. A 
primeira não obedece a nenhuma estrutura, é aleatória e retirada de textos 
de linguagem livre. Para uma palavra-chave tornar-se um descritor ela tem 
que passar por um rígido controle de sinônimos, significado e importância 
na árvore de um determinado assunto. Já os descritores são organizados 
em estruturas hierárquicas, facilitando a pesquisa e a posterior recuperação 
do artigo (BRANDAU et al, 2005, p. 08). 

 

 Assim, os descritores foram essenciais para a busca de publicações nos 

bancos de dados, acompanhados de filtros específicos. O primeiro filtro foi referente 

ao idioma, sendo filtrado publicações do idioma português. O segundo filtro foi 

relacionado ao país, sendo escolhidas somente publicações do Brasil. O terceiro 

filtro foi condizente ao ano de publicação, sendo especificado aos anos de 2009 e 

2019, mantendo um padrão para exame dos últimos 10 anos de periódicos acerca 

da Teoria das Inteligências múltiplas. Esses filtros foram necessários para manter 

uma precisão na pesquisa, mantendo os critérios de publicações nacionais e 

referente aos últimos dez anos, para assim ser apresentado resultados e discussões 

abordando o estado da arte da teoria em território nacional. Tendo em vista que a 

teoria é de 1984 e que já há décadas encontra-se presente no Brasil, os filtros foram 

imprescindíveis para se ter um resultado sobre o estado atual da teoria. 

 Posteriormente ao acesso aos bancos de dados, ao uso do descritor e ao 

período pesquisado, ocorreu a análise dos resumos nas publicações. As publicações 

não foram analisadas inteiramente, mas através da leitura do resumo destas 

mesmas publicações foi possível obter as informações necessárias para o 

desenvolvimento da pesquisa. Sobre a importância do resumo em uma publicação, 

destacamos as contribuições de Abramczuck et al (2012, p. 171): 

 
Localizar e ter acesso a esses dados permite que o pesquisador avance na 
compreensão do tema com o qual pretende trabalhar, antes de se 
comprometer de forma irremediável com um problema de pesquisa 
específico. Reduz os riscos de se realizar esforços desnecessários para 
"reinventar a roda", uma vez que descortina para o pesquisador os avanços 
já realizados por seus pares e permite que se encontrem lacunas de 
conhecimento que, eventualmente, possam ser preenchidas a partir do 
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adequado direcionamento da pesquisa que se inicia, o que pode aumentar a 
relevância do trabalho. (ABRAMCZUCK et al, 2012, p. 171) 

 

Nessa pesquisa, portanto, os resumos foram verificados de forma individual e 

analisados em relação ao seu conteúdo. Foram examinados os autores, a 

instituição, o tipo de pesquisa e qual a área da ciência as publicações se direcionam 

nestes últimos dez anos (2009 - 2019). Desta maneira, foram tabeladas e 

especificadas as informações de cada publicação, de acordo com suas 

características analisadas nos resumos, que será apresentado no capítulo dos 

resultados.  

  

2.1 Abordagem  

O tipo de abordagem metodológica da pesquisa foi de cunho qualiquantitativo. 

O uso desta abordagem ocorreu devido as características deste trabalho, pois a 

abordagem qualitativa foi utilizada nas informações da TIM e suas publicações, e a 

abordagem quantitativa foi utilizada nos dados numéricos obtidos dos resultados das 

publicações, configurando-se então como uma pesquisa mista na realização deste 

trabalho. De acordo com Gerhardt e Silveira (2009) tanto a pesquisa quantitativa 

quanto a pesquisa qualitativa apresentam diferenças com pontos fracos e fortes, 

porém, os elementos fortes de um complementam as fraquezas do outro, 

fundamentais no desenvolvimento da Ciência. Esse tipo de pesquisa mista para 

Freitas e Prodanov (2013, p. 71) “[...] são abertos e podem ser usados de forma 

concomitante, isto é, uma mesma pesquisa pode adotar característica de mais de 

um tipo, no entanto, um deles será predominante. Para Vieira (1996 apud ZANELLA, 

2013, p. 36) “é essencial se conceituar o método qualitativo e o método quantitativo 

não como uma dicotomia, mas um continuum, como um método misto, 

representando um ponto intermediário da escala”. Dessa maneira, as abordagens 

qualitativas e quantitativas foram utilizadas, com a finalidade se complementarem na 

efetuação em cumprir os requisitos deste trabalho. 

 Se tratando da pesquisa qualitativa, uma de suas finalidades é o de analisar 

objetos, fenômenos e características que ocorrem em determinado tempo (nesse 

caso 10 anos), área e em determinado grupo. Os pesquisadores que utilizam os 

métodos qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o que 

convém ser feito, pois os dados analisados se valem de diferentes abordagens para 
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a produção de conhecimento sobre determinado assunto (GIL, 2008). Através desta 

abordagem qualitativa, foram observados e analisados os resumos das publicações 

referentes a Teoria das Inteligências Múltiplas, interligados com os objetivos e 

problema da pesquisa.  

Referente a pesquisa quantitativa, de acordo com Freitas e Prodanov (2013), 

uma pesquisa quantitativa considera tudo o que é quantificável, traduzindo em 

números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las, no qual através 

dos dados estatísticos virá o resultado da pesquisa, requerendo o uso de recursos e 

de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, 

coeficiente de correlação, análise de regressão etc.). Nessa pesquisa, a abordagem 

quantitativa diz respeito à análise do quantitativo de publicações geradas nos 10 

anos de análise, observando os números podemos perceber como as pesquisas se 

comportaram ao longo dos anos, detectando anos mais ou menos produtivos, uma 

tendência nas publicações, entre outros aspectos estatísticos passíveis de serem 

apreciados. 

 

 

2.2 A natureza 

 A realização de uma pesquisa decorre do processo de questionamento e 

investigação de fatos e fenômenos que sobrevêm sobre a natureza real, bem como 

é o caso desta pesquisa de trabalho de conclusão de curso. Para Ferrari (1982 apud 

Zanella, 2013) a pesquisa destina-se a duas finalidades mais amplas que a simples 

procura de respostas, e essas finalidades se dividem em duas, sendo a de vincular 

ao enriquecimento teórico das ciências, sendo esta a pesquisa científica básica; e o 

de relacionar com o valor prático ou pragmático, sendo esta a pesquisa científica 

aplicada. 

 Nesta pesquisa sobre o estado da arte da Teoria das Inteligências Múltiplas a 

natureza de pesquisa que foi utilizada foi a pesquisa básica. Como afirma Ferrari 

(2002 apud Zanella, 2013, p. 32) a pesquisa básica, que também é chamada de 

teórica ou pura, “procura melhorar o próprio conhecimento. Isso significa contribuir, 

entender e explicar os fenômenos”.  
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2.3 Os procedimentos  

Essa pesquisa foi bibliográfica. Para Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida através de materiais já elaborados, constituídos por livros, artigos e 

publicações científicas, contando com a revisão literária acerca do tema e assunto 

pesquisado. No caso desse trabalho foram analisadas as publicações sobre a TIM. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O desenvolver desta pesquisa ocorreu através da busca e leitura dos 

resumos das publicações relacionadas a TIM, nos bancos de dados e bibliotecas 

digitais, no qual foi possível observar as informações necessárias para uma análise 

da teoria nas publicações nos últimos dez anos.  

Foram observadas as áreas, os tipos de pesquisa e os anos de publicação, 

para assim haver a descrição dos focos das publicações. Se tratando das áreas de 

publicação estas se dividiram em três área de conhecimento, sendo: Ciências 

Biológicas, Ciências Exatas e Ciências Humanas.  

Entre os tipos de pesquisa, foram analisadas as pesquisas e métodos que 

cada publicação estava direcionada, havendo a coleta destas informações 

individualmente através da leitura de resumos, para haver a comparação e análise 

destes resultados. Os tipos de pesquisas descritos foram referentes a abordagem, 

aos objetivos e aos procedimentos, segundo a organização e sistema metodológico. 

Quanto ao ano de publicação, esta pesquisa objetivou em descrever e 

analisar o estado da arte da TIM a partir das publicações dos últimos 10 anos, sendo 

de 2009 a 2019. Esta delimitação por conta deste prazo visou em levantar a 

possibilidade de apresentar o estado da arte da TIM no Brasil atualmente, assim, se 

a delimitação cronológica fosse de mais de 10 anos isto poderia influenciar nos 

resultados da pesquisa, sem a apresentação de um estado atual.  

Por meio desta coleta de dados, descreveu-se as informações de acordo com 

os três BD (Scielo, BVS, BDTD) em forma individual, e posteriormente com todos as 

informações de todos os BD desta pesquisa, em forma unificada. Ao todo foram 36 

publicações analisadas. Para melhor apresentação dos resultados e discussões, se 

fez o uso de tabelas e gráficos apresentados na sequência.  

Na BD da Scielo, a pesquisa resultou um total de 22 publicações encontradas 

em um primeiro momento. Com a aplicação dos filtros (país ‘Brasil’ e o período de 

publicação ‘2009 a 2019’), reduzimos para 6 publicações. Já na BD BVS 

(Biblioteca Virtual em Saúde), o resultado foi de 38 publicações inicialmente. Com 

a aplicação dos filtros esse número caiu para 16. Destas 16 publicações, notou-se 

que 7 estavam repetidas nessa BD, e 1 publicação estava repetida de outra 

plataforma digital (BD Scielo). Com isto, o resultado do número de publicações 

analisadas neste BD foram 8 pesquisas. Na terceira BD investigada a BDTD 
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(Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações) foram encontradas 522 

publicações inicialmente. Com a aplicação dos filtros este número caiu para 23 

publicações, mas, com uma publicação repetida nesta mesma plataforma digital, 

caindo para 22 publicações, havendo uma redução considerável na quantidade de 

publicações. No anexo 1 é possível ver um panorama geral dessas publicações e, 

na sequência, apresentaremos alguns aspectos atendendo aos objetivos da 

pesquisa. 

 

3.1 Áreas de Pesquisa relacionadas a TIM  

Apresentamos na tabela 1 a distribuição dos artigos de acordo com a área de 

conhecimento em que se encontram.  

 

Tabela 1- Áreas de conhecimentos gerais – BD Scielo 
 

BD/ Áreas de 

conhecimentos gerais 

SCIELO BVS BDTD Total 

Ciências Biológicas 02 01 01 04 

Ciências Exatas 00 00 01 01 

Ciências Humanas 04 07 20 31 

Total 06 08 22 36 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa, 2020. 
 

 Podemos perceber na Tabela 1 que das 36 publicações analisadas, a área de 

conhecimento das Ciências Humanas foi a prevalecente, em 86% delas. Isto ocorre 

devido o teor da TIM, pois esta teoria possui um direcionamento ao cognitivismo, a 

psicologia e a educação, fazendo com que tais procedimentos de investigação de 

pesquisas estejam voltados a área das Ciências Humanas, principalmente na 

educação, voltadas para o processo de ensino e aprendizagem. 

 

3.2 Tipos de pesquisa quanto às abordagens e objetivos 

Os tipos de pesquisa quanto às abordagens encontradas nas publicações 

dividiram-se em: pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa e pesquisa 

qualitativa/quantitativa. Através da coleta de informações, verificou-se que a 
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abordagem qualitativa foi a mais utilizada, na grande maioria das publicações 

(69,44%).  

Isso ocorre devido a grande maioria das áreas de conhecimento que foram 

utilizadas na pesquisa terem sido das Ciências Humanas, no qual é comum nesta 

área se utilizar este tipo de abordagem de pesquisa e esta abordagem de pesquisa 

ser mais voltada para esta área (GIL, 2007 apud GERHARDT E SILVEIRA, 2009). 

Porém, isto não é uma regra metodológica, mas uma característica comum se 

tratando de área e abordagem de pesquisa, já que as Ciências Humanas possuem 

geralmente um cunho qualitativo sem muita utilização de números e estatísticas, 

bem como acontece com a abordagem de pesquisa qualitativa. 

Destas 25 publicações que utilizaram a abordagem qualitativa, 19 publicações 

estavam direcionadas para a área de Ciências Humanas. Desta forma, se evidencia 

que a abordagem de pesquisa de maior quantidade nas publicações está em 

concordância com a área de conhecimento de maior quantidade encontrada nas 

publicações, notando-se uma uniformidade. De todas as publicações 05 destas 

utilizaram a pesquisa quantitativa, sendo este o tipo de abordagem menos utilizado. 

Isso se deve ao fato de a TIM ser uma teoria de teor cognitivo e educacional, sendo 

menos comum as pesquisas relacionadas a esta teoria se utilizarem da abordagem 

quantitativa.  A abordagem de pesquisa qualitativa/quantitativa (ou mista) é quando 

há uma junção da abordagem de pesquisa qualitativa mais a abordagem 

quantitativa, e este tipo de abordagem de pesquisa foi utilizado em 06 publicações 

ao todo, como pode ser observado na tabela 2. 

 

Tabela 2- Tipos de pesquisa quanto às Abordagens e Objetivos 
 

Base de 

Dados 

Abordagens Objetivos 

 Qualitativa Quantitativa Mista Descritiva Explicativa Exploratória 

SCIELO 03 01 02 06 ---------- ---------- 

BVS 07 ---------- 01 03 ---------- 05 

BDTD 15 04 03 21 ---------- 01 

TOTAIS 25 05 06 30 00 06 

 
      Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa, 2020. 
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Os tipos de pesquisa quanto aos objetivos presentes nas publicações foram 

delineados em: pesquisa descritiva, pesquisa explicativa e pesquisa exploratória. 

Entre os tipos de objetivos, o da pesquisa descritiva foi o mais utilizado, estando 

presente em 83,33% dos trabalhos analisados, como podemos observar na tabela 3. 

Este tipo de pesquisa visa descrever fatos e informações de determinada realidade, 

(TRIVIÑOS, 1987 apud GERHARDT E SILVEIRA, 2009). A pesquisa descritiva 

esteve presente na grande maioria das publicações, pois como a TIM é uma teoria 

aplicável, a maior parte das publicações teve o objetivo de aplicar a TIM, seja para 

descrever o processo de ensino e de aprendizagem, para coletar dados de uma 

população ou para descrever a melhoria ou estabilidade de pacientes, através da 

utilização da teoria. Por conta destas características em que a pesquisa descritiva 

abarca, este tipo de objetivo de pesquisa foi o mais utilizado, em todas as áreas 

gerais de conhecimento (Ciências Biológicas, Exatas e Humanas) e em todas as 

abordagens de pesquisa, se mostrando um tipo de objetivo de pesquisa multilateral. 

 A pesquisa exploratória esteve presente em 06 publicações (16,66%) que 

utilizaram deste tipo de objetivo de pesquisa. Destas 06 publicações, 05 destas 

estavam direcionadas para a área de Ciências Humanas, e 01 publicação para a 

área de Ciências Biológicas. Isto sobreveio por conta destas pesquisas terem 

buscado uma maior aproximação com o problema e em aprofundar na teoria 

propriamente, explorando a TIM de acordo com a temática de cada publicação, 

desenvolvendo e discorrendo o conhecimento acerca da teoria. 

 A pesquisa explicativa não foi utilizada por nenhuma publicação contida nos 

BD, e isso decorreu devido este tipo de objetivo de pesquisa ser voltado para 

pesquisas em que se preocupam em identificar fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos, onde nem sempre é possível realizar 

pesquisas rigorosamente explicativas em Ciências Humanas e Sociais (GIL, 2007 

apud GERHARD E SILVEIRA, 2009; FREITAS E PRODANOV, 2013).  

 

3.3 Tipos de Pesquisa quanto aos procedimentos  

A análise dos dados nos mostrou uma variedade de procedimentos 

metodológicos de pesquisa utilizados, evidenciando a pluralidade das pesquisas e 

como a temática da TIM pode ser abordada e investigada em praticamente qualquer 

tipo de procedimento de pesquisa, dependendo do tema, problema e objetivos que o 
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pesquisador identificar e desenvolver, corroborando em como a TIM é uma vasta 

área de pesquisa. A tabela 3 mostra a variabilidade de procedimentos observados. 

Encontramos 10 diferentes tipos de pesquisa quanto aos procedimentos, 

sendo a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo as mais utilizadas as mais 

utilizadas. Em algumas pesquisas foram utilizados apenas com um tipo de 

procedimento (como a pesquisa de campo, por exemplo), já outras pesquisas 

utilizaram mais de um tipo de procedimento de pesquisa (por exemplo, pesquisa de 

campo/pesquisa documental), que pode ser observado na tabela 3. 

A pesquisa de campo esteve presente em várias publicações (44,44%), de 

forma única e em pesquisa mista, demonstrando conformidade com o objetivo de 

pesquisa descritiva que a grande maioria das publicações apresentou, fazendo parte 

das publicações que estiveram interessadas em aplicar e pesquisa em campo e 

descrever os resultados. A TIM é uma teoria transversal, ou seja, pode ser 

pesquisada e aplicada em todas as áreas de conhecimento e de diversas formas, foi 

o que o procedimento de pesquisa de campo realizou. Embora esse tipo de 

pesquisa tenha tido a maior expressividade, a pesquisa bibliográfica ainda é 

bastante forte nessa área de investigação, estando presente em 22,22% das 

pesquisas analisadas. 

A pesquisa bibliográfica é comumente utilizada em pesquisas de abordagem 

qualitativa e na área das Ciências Humanas, evidenciando que há uma 

conformidade entre área de conhecimento, tipo de abordagem de pesquisa e 

procedimento de pesquisa. Outro fator para este grande número de publicações 

utilizarem este procedimento de pesquisa decorre a respeito do uso da TIM, por esta 

teoria ser a teoria base e o cerne das publicações logo se expectava que as 

publicações estivessem voltadas para pesquisas em que não aplicassem mas 

descrevessem a teoria, contemplando ao procedimento de pesquisa bibliográfica, e 

que outras publicações estivessem voltadas para a aplicação da pesquisa, 

contemplando o procedimento de pesquisa de campo e afins. O destaque no uso 

desse procedimento também nos sugere que a Teoria das Inteligências Múltiplas 

ainda não é amplamente conhecida em nosso país. 
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 Tabela 3 – Tipos de Pesquisa quanto aos procedimentos 

 

Procedimentos/ Bases SCIELO BVS BDTD TOTAIS 

Pesquisa de Campo/ Pesquisa ação 02 01 02 05 

Pesquisa de Campo/ Pesquisa 

Documental 

03 02 01 06 

Pesquisa de Campo 01 ---------- 04 05 

Estudo de caso ----------- 01 03 04 

Pesquisa Bibliográfica ----------- 04 04 08 

Pesquisa Documental/ Pesquisa ação ----------- ---------- 01 01 

Pesquisa ação ----------- ---------- 04 04 

Pesquisa ex-post-facto ----------- ---------- 01 01 

Pesquisa Documental ----------- ---------- 01 01 

P. Bibliográfica/P. Documental ------------ --------- 01 01 

TOTAL 06 08 22 36 

       Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa, 2020. 
 

3.4 Evolução das pesquisas da TIM nos últimos 10 anos  

Um dos objetivos deste trabalho de conclusão de curso foi o de mapear a 

evolução dessas publicações ao longo dos últimos 10 anos (2009-2019). Apesar das 

variações encontradas, apenas no ano de 2012 não houve nenhuma publicação 

relacionada a TIM, como podemos observar na figura 2. 

 

Figura 2- Linha do tempo de publicações relacionadas a TIM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa, 2020. 
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Podemos observar que no primeiro ano analisado houve apenas duas 

publicações, seguida de uma explosão no ano seguinte com 08 publicações. Os 

números oscilam bastante ao longo dos anos. É importante notar os anos de 2010 e 

2017, pois estes foram anos em que houve um boom de publicações. A partir da 

pesquisa ora realizada não é possível apresentar explicações para esses números. 

De maneira geral percebemos que é bem escassa as pesquisas abordando essa 

Teoria, apesar de ter quase 40 anos de seu surgimento. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através dos resultados e discussões elaboradas neste trabalho de conclusão 

de curso fez-se possível a análise referente ao estado da arte da Teoria das 

Inteligências Múltiplas no Brasil nos últimos 10 anos, respectivamente entre 2009 a 

2019, a partir da busca e coleta de informações de publicações que estivessem 

direcionadas para a TIM, nas bases de dado da Scielo, BVS e BDTD. Por 

conseguinte, os resultados desta pesquisa foram construídos através da leitura de 

resumos das publicações contidas nas BD utilizadas para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

 Os resultados deste trabalho de conclusão de curso apontam que o estado 

atual da TIM no Brasil configura-se em um panorama em que as publicações da TIM 

atualmente estão voltadas em sua maioria para a área de Ciências Humanas, se 

tratando de área de conhecimentos gerais. Desde a descoberta desta teoria, a TIM 

possui um caráter cognitivo e educacional, o que faz com que este acontecimento 

naturalmente crie uma predisposição em que a área de Ciências Humanas esteja 

em maior ligação à TIM.  

 Outra descoberta essencial para os objetivos deste trabalho diz respeito aos 

tipos de pesquisas mais utilizadas tendo a TIM como base. Assim, se evidenciou 

que a abordagem de pesquisa qualitativa, com objetivo de pesquisa descritivo e os 

procedimentos de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo são os tipos de 

pesquisas que mais foram utilizadas, demonstrando uma uniformidade e 

concordância entre os tipos de pesquisa e as áreas de conhecimentos gerais. 

 Quanto a periodicidade das publicações, nos últimos 10 anos houve uma 

grande diferença no número de publicações anuais, havendo um boom de 

publicações nos anos de 2010 seguido de queda pelos anos seguintes juntamente 

com outro boom no ano de 2017 seguido novamente de queda de publicações até 

os dias atuais. Os dados nos levam a pensar que a TIM ainda é pouco explorada no 

Brasil, embora tenha sido criada na década de 1980. É essencial a continuidade 

destes estudos e pesquisas relacionadas a TIM, pois, certamente esta teoria é 

fundamental para o desenvolvimento e descobertas em vários campos científicos.  
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Anexo 1 – Publicações localizadas nas três Bases de Dados 

TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO TIPO DE 
PUBLICAÇÃO 

ÁREA TIPO DE 
PESQUISA 

ANO BD 

Dificuldade de aprendizagem na 
perspectiva das inteligências múltiplas: 
um estudo com um grupo de crianças 
brasileiras. 

SILVA, Vera Lúcia 
Teixeira da; 

PICCOLO, Vilma 
Leni Nista. 

 
Rede Pública – SP. 

USJT 

 
 

Artigo 

 
Ciências 
Humanas 

Qualitativa; 
Descritiva; 

P. de Campo,  
P. ação. 

 
 

2010 

 
 

Scielo 

 
Um caminho para atender às diferenças 

na escola 

MONTEIRO, Letícia 
Portieri; 

SMOLE, Kátia 
Stocco. 

 
PUC – São Paulo 

UNIFRAN – Franca 

 
 

Artigo 

 
Ciências 
Humanas 

Qualitativa; 
Descritiva; 

P. de Campo,   
P. Documental 

 
2010 

 
Scielo 

Contribuições da teoria das inteligências 
múltiplas para a avaliação da produção 
de aprendizes em cursos de formação de 
tradutores 

 
 

MARTINS, Márcia A. 
P. 

 
 

PUC – Rio de 
Janeiro 

 
 

Artigo 

 
Ciências 
Humanas 

Qualitativa; 
Descritiva; 

P. de Campo,  
P. ação. 

 
2011 

 
Scielo 

 
Terapia fonoaudiológica de linguagem e 
teoria das inteligências múltiplas: 
investigação em prontuários. 

CAMARGO, Renata 
Gomes; 

MEZZOMO, Carolina 
Lisbôa. 

 
UFSC – 

Florianópolis 
UFSM – Santa 

Maria 

 
 

Artigo 

 
 

Ciências 
Biológicas 

Qualitativa/ 
quantitativa; 
Descritiva; 

P. de Campo,  
P. Documental 

 
 

2015 

 
 

Scielo 

 
Características de pacientes com 
distúrbios de linguagem e a teoria das 
inteligências múltiplas. 

CAMARGO, Renata 
Gomes; 

MEZZOMO, Carolina 
Lisbôa. 

 
UFSC – 

Florianópolis 
UFSM – Santa 

Maria 

 
 

Artigo 

 
 

Ciências 
Biológicas 

Qualitativa/ 
quantitativa; 
Descritiva; 

P. de Campo,  
P. Documental. 

 
 

2017 

 
 

Scielo 

Preferências de Aprendizagem e 
Inteligências Múltiplas: Um Estudo 
Observacional em Estudantes Brasileiros 

 
BISCARDI, João 

Márcio dos Santos, 
et al. 

 
 

UFPR - Curitiba 

 
 

Artigo 

 
 

Ciências 
Humanas 

 
Quantitativa; 
Descritiva; 

P. de Campo 

 
 

2019 

 
 

Scielo 

 
O ensino do exame físico por diferentes 
estratégias. 

 
OLIVEIRA, Elizabete 

Regina Araújo de. 

 
 
- 

 
 

Tese 

 
Ciências 
Humanas 

 

Qualitativa/ 
quantitativa; 
Descritiva; 

P. de Campo. 

 
 

2010 

 
 

BVS 
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(cont.) TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO TIPO DE 
PUBLICAÇÃO 

ÁREA TIPO DE 
PESQUISA 

ANO BD 

O valor de um programa de dança 
educacional: Um passo a mais para o 
desenvolvimento social de adolescentes 
com síndrome de Down. 

 
FARENCENA, Eliana 
Z. Poerschke, et al. 

 
UCB – Rio de 

Janeiro 

 
Artigo 

 
Ciências 
Humanas 

 
Qualitativa; 

Exploratória; 
Estudo de caso. 

 
 
2009 

 
 

BVS 

 
A psicopedagogia modular: uma nova 
perspectiva no campo da avaliação. 

 
VEIGA, Elizabeth 

Carvalho da. 

 
PUC - PR 

 
Artigo 

 
Ciências 
Humanas 

Qualitativa; 
Exploratória; 

P. Bibliográfica; 

 
2010 

 
BVS 

Inteligências múltiplas em ambientes 
virtuais de aprendizagem: um estudo de 
objetos de aprendizagem com autoria de 
crianças. 

BRENNAND, Edna 
Gusmão de Góes; 

BORGES, Leônidas 
Leão. 

 
IFAL; 
UFPB 

 
 

Artigo 

 
Ciências 
Humanas 

Qualitativa; 
Descritiva; 

P. de Campo,   
P. ação. 

 
 

2010 
 

 
 

BVS 

 
Escola especial: uma realidade a ser 
desvendada. 

 
VEIGA, Elizabeth 
Carvalho da, et al. 

CIPE; 
FACINTER 

FIJ 
PUC - PR 

 
 

Artigo 

 
Ciências 
Humanas 

 
Qualitativa; 
Descritiva; 

P. de Campo. 

 
 

2011 

 
 

BVS 

 
Trabalho de equipe: a teoria na prática 
para um gerenciamento eficaz. 

 
MARQUES, Juracy 

C. 

 
PUC – Porto Alegre 

 
Artigo 

 
Ciências 
Humanas 

Qualitativa; 
Exploratória; 

P. Bibliográfica 

 
2011 

 
BVS 

 
A aprendizagem humana: cada pessoa 
com seu estilo 

 
NATEL, Maria 
Cristina, et al. 

 
UNIFESP – São 

Paulo 

 
Artigo 

 
Ciências 
Humanas 

Qualitativa,  
Exploratória; 

P. Bibliográfica 

 
2013 

 
BVS 

O técnico em enfermagem e a 
subjetividade do cuidado. 

UMGELTER, Ruth 
Elaine. 

 
- 

 
Tese 

Ciências 
Biológicas 

Qualitativa; 
Exploratória; 

P. Bibliográfica 

 
2016 

 
BVS 

O ócio criativo e as inteligências 
múltiplas: dimensões de Domenico De 
Masi e Howard Gardner sobre o trabalho 
contemporâneo. 

 
LOUREIRO, Roberto 

de Oliveira. 

 
 

PUC - SP 

 
 

Tese 

 
Ciências 
Humanas 

 
Qualitativa; 
Descritiva; 

P. Bibliográfica. 

 
 

2009 

 
 

BDTD 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Umgelter,%20Ruth%20Elaine%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Umgelter,%20Ruth%20Elaine%22
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(cont.) TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO TIPO DE 
PUBLICAÇÃO 

ÁREA TIPO DE 
PESQUISA 

ANO BD 

Desenvolvimento de uma estratégia para 
obtenção do perfil intelectual do 
educando baseada na Teoria das 
Inteligências Múltiplas para o EDULIVRE. 

 
 

RABELO, Humberto. 

 
 

UFPB 

 
 

Dissertação 

 
 
Ciências 
Humanas 

 
Qualitativa; 
Descritiva; 
P. ação. 

 
 

2010 

 
 

BDTD 

 
Múltiplas inteligências, criação e 
interatividade no ambiente virtual de 
aprendizagem EDULIVRE. 

 
BORGES, Leonidas 

Leão. 
 

 
 

UFPB 

 
 

Tese 

 
 

Ciências 
Humanas 

 
Qualitativa; 
Descritiva; 

P. ação 

 
 

2010 

 
 

BDTD 

Relação entre características 
empreendedoras e múltiplas 
inteligências: um estudo com contadores 
de Minas Gerais. 

 
MATIAS, Márcia 

Athayde. 

 
 

USP 

 
 

Tese 

 
Ciências 
Exatas 

 
Quantitativa; 
Descritiva; 

P. de Campo 

 
 

2010 

 
 

BDTD 

As inteligências múltiplas e mudanças no 
desenho de adolescentes na Escola 
Estadual de Paulista (PE). 

 
SILVA, Ana Lídia 

Paixão e. 

 
 

UFPB 

 
 

Dissertação 

 
 

Ciências 
Humanas 

 
Qualitativa; 
Descritiva; 
P. ação. 

 
 

2013 

 
 

BDTD 

Design educacional e inteligências 
múltiplas : construindo um instrumento 
norteador para o estímulo ao uso das 
inteligências em EaD online. 

 
 

NEVES, Marcus 
Freitas. 

 
 

UFPE – Pelotas 
 

 
 

Dissertação 

 
 

Ciências 
Humanas 

 
Qualitativa; 
Descritiva; 

P. Bibliográfica. 

 
 

2014 

 
 

BDTD 

Perspectivas da Teoria das Inteligências 
múltiplas para a educação a distância: 
uma análise do curso de Licenciatura em 
Pedagogia do NEAD-UFMA. 

 
SANTOS, Thays 

Fernanda Silva dos. 

 
 

UFMA 
 

 
 

Dissertação 

 
 
Ciências 
Humanas 

 
Quantitativa, 
qualitativa; 
Descritiva; 

P. de Campo 

 
 

2014 

 
 

BDTD 

Coro terapêutico: uma ação do 
musicoterapeuta visando ao 
desenvolvimento da criança com 
síndrome de Down. 

 
BELOTTI, Tônia 

Gonzaga. 

 
 

UFG 
 

 
 

Dissertação 

 
Ciências 
Humanas 

Qualitativa; 
Descritiva; 

P. Documental, 
P. ação 

 
 

2014 

 
 

BDTD 

 
Clube da matemática: jogando com 
múltiplas inteligências. 

 
MAFFEI, Letícia de 

Queiroz. 

 
 

UFPEL – Pelotas 

 
 

Dissertação 

 
Ciências 
Humanas 

Qualitativa; 
Descritiva; 

P. de Campo; 
P. ação. 

 
 

2014 

 
 

BDTD 
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(cont.) TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO TIPO DE 
PUBLICAÇÃO 

ÁREA TIPO DE 
PESQUISA 

ANO BD 

Produção de materiais didáticos 
hipermídia para educação a distância na 
formação de gestores. 

 
SANTOS, Raquel 

Alves. 

 
 

UFPB 

 
 

Dissertação 

 
Ciências 
Humanas 

 
Qualitativa; 
Descritiva; 
P. ação. 

 
 

2014 

 
 

BDTD 

Metodologia para reconhecimento de 
perfil cognitivo: uma abordagem 
computacional pautada pela teoria das 
inteligências múltiplas. 

 
 

FERREIRA, Fabiano 
Rodrigues. 

 
 

USP 

 
 

Tese 

 
 

Ciências 
Humanas 
 

 
Qualitativa; 
Descritiva; 

Estudo de caso. 

 
 

2015 

 
 

BDTD 

Uma sequência didática elaborada à luz 
da teoria das inteligências múltiplas para 
o ensino de reações químicas: novas 
possibilidades para a aprendizagem. 

 
 

TEIXEIRA, Kelison 
Ricardo. 

 
 

UFOP – Ouro Preto 

 
 

Dissertação 

 
 

Ciências  
Humanas 

 

 
Qualitativa; 
Descritiva; 

P. de Campo, 
P. ação. 

 
 

2015 

 
 

BDTD 

 
As inteligências múltiplas na terapia 
fonoaudiológica de linguagem. 

 
CAMARGO, Renata 

Gomes; 

 
 

UFSM – Santa 
Maria 

 
 

Tese 

 
 

Ciências 
Biológicas 

 

Qualitativa/ 
quantitativa; 
Descritiva; 

P. de Campo,  
P. Documental 

 
 

2016 

 
 

BDTD 

A construção do jogo “Explorando a 
paisagem”: contribuições para o ensino 
de geografia. 

ARAÚJO, Elisabeth 
Cristina Dantas de. 

 
 

UFRN 

 
 

Dissertação 

 
Ciências 
Humanas 

Qualitativa; 
Descritiva; 

P. Bibliográfica. 

 
 

2017 

 
 

BDTD 

A utilização de redes neurais artificiais e 
teoria das inteligências múltiplas no apoio 
ao ensino. 

NASCIMENTO, 
Eduardo de Paula 

Lima. 

 
UNESP 

 
Dissertação 

 
Ciências 
Humanas 

Qualitativa; 
Descritiva; 

P. ex-post-facto. 

 
2017 

 
BDTD 

Aluno com altas 
habilidades/superdotação: um estudo 
longitudinal a partir da teoria das 
inteligências múltiplas. 

 
MARQUES, Danitiele 

Maria Calazans. 

 
 

UFSC 

 
 

Tese 

 
Ciências 
Humanas 

Qualitativa; 
Descritiva; 

Estudo de caso. 

 
 

2017 

 
 

BDTD 
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Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa, 2020.

(cont.) TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO TIPO DE 
PUBLICAÇÃO 

ÁREA TIPO DE 
PESQUISA 

ANO BD 

Centros de aprendizagem: 
transdisciplinaridade na educação 
bilíngue. 

 
MONTEIRO, Karine 

Ferreira. 

 
UEPG – Ponta 

Grossa 

 
Dissertação 

 
Ciências 
Humanas 

Qualitativa; 
Descritiva; 

P. Bibliográfica 

 
2017 

 
BDTD 

Ensino de Física e inteligências múltiplas: 
softwares educativos como coadjuvantes 
no processo de desenvolvimento de 
inteligências lógico - matemática e 
linguística. 

 
DE PAULA, Ricardo 
Normando Ferreira 

 
 

UFC – Fortaleza 

 
 

Dissertação 

 
 

Ciências 
Humanas 

 

Quantitativa; 
Descritiva; 

P. de Campo. 

 
 

2017 

 
 

BDTD 

Uma proposta de ensino sobre conteúdos 
de estatística ministrado no ensino 
médio. 

 
FERREIRA, Luis 

Caio. 

 
UNESP 

 
Dissertação 

 
Ciências 
Humanas 

Quantitativa; 
Descritiva; 

P. Documental 

 
2017 

 
BDTD 

Uma sequência didática para a 
aprendizagem das noções de 
trigonometria fundada na teoria das 
inteligências múltiplas. 

 
SANTOS, Jamison 

Luiz Barros. 

 
 

UFS 

 
 

Dissertação 

 
 

Ciências 
Humanas 

Quantitativa; 
Descritiva; 

P. de Campo 

 
 

2017 

 
 

BDTD 

As Inteligências múltiplas e o 
aprendizado de química numa escola de 
educação profissional: um estudo de 
caso. 

 
SOUSA, Herlen Rios 

de. 

 
 

UFC – Fortaleza 

 
 

Dissertação 

 
Ciências 
Humanas 

 

Qualitativa/Qua
ntitativa; 

Descritiva; 
Estudo de caso. 

 
 

2018 

 
 

BDTD 

Altas habilidades /superdotação na rede 
municipal de Foz do Iguaçu/PR: uma 
proposta educacional com tecnologias 
digitais. 

- 
SANTOS, Cleonice 

da Luz dos. 

 
UNIOESTE – Foz 

do Iguaçu 

 
Dissertação 

 
Ciências 
Humanas 

Qualitativa; 
Exploratória; 

P. Bibliográfica, 
P. Documental. 

 
2019 

 
BDTD 
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