
RESUMO 

 

 

O estudo monográfico denominado “O desenvolvimento das Inteligências 

Múltiplas no processo de ensino aprendizagem” tem como propósito ratificar a 

importância da estimulação e desenvolvimento das Inteligências Múltiplas no 

contexto escolar. Tendo em vista o papel do professor como mediador e 

estimulador das múltiplas inteligências e habilidades dos alunos, aborda-se a 

relevância das diferentes estratégias de ensino diante da diversidade de 

conhecimentos que os educandos possuem na sala de aula. Fundamenta-se o 

estudo das inteligências múltiplas com base na teoria de Howard Gardner 

(2001), no estudioso da educação Celso Antunes (2006), em Thomas 

Armstrong (2001), entre outros que em seus estudos abordaram as 

inteligências na aprendizagem. Apresenta-se a análise da pesquisa de campo 

realizada no Colégio Literato, escola de rede privada, onde se utilizou como 

instrumento de pesquisa a aplicação de questionários com os professores. 

Propõem-se a estes sugestões, estratégias de ensino e recursos para melhor 

desenvolvimento e identificação das múltiplas inteligências dos alunos. 

Destaca-se ainda a necessidade de o professor estar em constante formação, 

de maneira que possa sempre buscar metodologias inovadoras de ensino, 

considerando o aluno como um ser capaz de desenvolver múltiplas 

inteligências e aprendizagens. 
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ABSTRACT 

 

 

The monographic study entitled “The development of multiple intelligences in 

the teaching-learning process” aims to demonstrate the importance of the 

stimulation and development of the multiple intelligences in school context. 

Considering the teacher’s role as a mediator and stimulator of students’ multiple 

intelligences and abilities, we broach the relevance of the different strategies of 

teaching face to the diversity of knowledge that the students have in a 

classroom. The study is based on Howard Gardner’s theory (2001), on Celso 

Antunes’ ideas about education (2006), on Thomas Armstrong (2001) and other 

thinkers that broached the intelligences on learning. We present the analysis of 

the field research developed in Colégio Literato, a private school in which 

questionnaires were applied to the teachers as a research instrument. 

Suggestions, teaching strategies and resources to a better development and 

identifying of students’ multiple intelligences are also proposed. It is also 

highlighted the need of the constant formation of the teachers, so that they can 

always find innovative teaching methodologies, considering the student as 

someone able to develop multiple intelligences and learning.  
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