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                                                     RESUMO 
 
 

                                

                          As descobertas realizadas na década de 90 sobre o 

funcionamento do cérebro através de visualizações do se funcionamento, 

foram imprescindíveis e fundamentais para o desenvolvimento da “Teoria das 

Inteligências Múltiplas” por Howard Gardner e outros pesquisadores das 

Universidades de Harvard, nos Estados Unidos. No Brasil, Celso Antunes 

escreveu vários livros sobre o assunto e suas aplicações educacionais, dando 

nova visão à avaliação, estímulo e aprendizagem no ambiente escolar. É, sem 

dúvida, uma das melhores e mais justas formas de desenvolver o ser humano 

e, as organizações como espaço de desenvolvimento pessoal e profissional, 

não podem direcionar seu crescimento sem uma consideração apropriada 

desta teoria. Por este motivo, o estudo do tema pode realmente mostrar como 

é de suma importância estudar as inteligências existentes, a fim de melhor 

conhecer o perfil cognitivo e emocional dos seus funcionários e de que forma 

cada um, na sua individualidade, considerando-se habilidades e competências, 

podem contribuir para o crescimento organizacional. 

                              O pedagogo empresarial é peça fundamental na aplicação e 

uso de técnicas ligadas as Inteligências Múltiplas nas organizações, 

ressaltando aí as Universidades Corporativas, nas seleções de novos talentos 

e avaliações de desempenho visando mudanças estruturais e de crescimento. 

A pessoa realizada pessoalmente e profissionalmente, trará benefícios para a 

sua vida particular e também para o seu ambiente de trabalho. Faz-se 

necessário a devida capacitação acadêmica e sensibilidade acurada para que 

o pedagogo possa, à luz da Teoria das Inteligências Múltiplas, gerenciar 

pessoas e ambiente organizacional de maneira coerente, justa e producente. 

Pessoas felizes contribuem de forma inegável para organizações mais 

produtivas. 
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                                        METODOLOGIA 

 

 

 

A metodologia utilizada destina-se a oferecer fundamentação teórica ao uso da 

Teoria das Inteligências Múltiplas por pedagogos empresariais de forma bem 

clara e didática, tornando-a ferramenta a ser utilizada na tarefa de gerenciar 

pessoas no seu desenvolvimento pessoal e profissional. O trabalho descreverá 

cada uma das inteligências, suas características e estímulos, a partir do seu 

principal teórico e especialista, Howard Gardner, e também dos estudos de 

Celso Antunes e Daniel Goleman entre outros. Ao levantar a hipótese da 

importância da Inteligência Emocional como ferramenta necessária para 

gerenciar a sua vida pessoal e profissional, ou seja, como caminho para  

relacionar-se com as pessoas,  o presente trabalho também faz uma  análise 

desta teoria e seus principais pontos estruturais.No final do trabalho, é proposta 

uma nova postura ao pedagogo empresarial, como agente conhecedor deste 

ser humano multifacetado e possuidor de potencial criativo e ávido a 

desenvolver-se através de suas mais fortes habilidades e características.A 

proposta deste trabalho é, através de pesquisa bibliográfica,artigos e estudos 

publicados em revistas afins e pesquisas disponíveis na Internet,levar o 

pedagogo, profissional de educação também dentro das organizações, a 

assumir uma postura mais atual e flexível em relação às sua atribuições de 

selecionar,desenvolver e avaliar pessoas. 
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                                       INTRODUÇÃO 

 

                       A Teoria das Inteligências Múltiplas se apóia nas novas 

descobertas neurológicas procedidas em Harvard e outras universidades dos 

Estados Unidos, tendo como estudioso principal o cientista Howard Gardner. 

As conclusões de Gardner envolvem evidências antropológicas e evidências de 

estudos da mente humana. Através de investigação multidisciplinar, o autor 

chegou à seguinte definição: inteligência é “um potencial biopsicológico para 

processar informações que pode ser ativado num cenário cultural para 

solucionar problemas ou criar produtos que sejam valorizados por uma cultura”. 

                           Esta teoria propõe uma forma mais ampla de enxergar o ser 

humano e elimina a idéia da existência de uma “inteligência geral” e sim a 

possibilidade da existência de uma combinação individual e particular de várias 

inteligências. Cada pessoa possui uma combinação singular destas 

inteligências, e também formas diferentes de adquirir e representar o 

conhecimento. Um grupo de trabalho pode encontrar diferentes soluções para 

um mesmo problema organizacional ou achar soluções por caminhos variados 

e, certamente produzindo com mais criatividade e inovação. 

                        Na realidade organizacional, nesta busca por soluções criativas 

e produtividade, o ser humano é o principal personagem, buscando em si 

mesmo e nos outros, crescimento, felicidade e sucesso. As relações ganham 

neste âmbito, importância central já que a organização se faz de indivíduos que 

precisam estar juntos em sintonia e equilíbrio. As emoções também precisam 

ser administradas com inteligência e sensatez para que o clima de cordialidade 

propicie o crescimento e bem estar individual e coletivo. 

                         O Pedagogo Empresarial encontra neste cenário um grande 

desafio de gestão. Reconhecer colaboradores com características singulares e 

inúmeras possibilidades de desenvolvimento, capacidade ainda não 

aproveitadas e potenciais de produtividade ainda não despertados, é uma 

tarefa para a qual ele deve estar tecnicamente e emocionalmente preparado.    
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                      CAPÍTULO 1-Howard Gardner 

 

 

                    Howard Gardner nasceu em Scranton, no estado americano da 

Pensilvânia, em 1943, numa família de judeus alemães refugiados do 

nazismo. Ingressou na Universidade Harvard em 1961 para estudar história 

e direito, mas acabou se aproximando do psicanalista Erik Erikson (1902-

1994) e redirecionou a carreira para os campos combinados da psicologia e 

educação. Na pós-graduação, pesquisou o desenvolvimento dos sistemas 

simbólicos pela inteligência humana sob a orientação do célebre educador 

Jerome Bruner.  

                    Nesta época, Gardner integrou-se ao Harvard Projeto Zero, 

destinado inicialmente às pesquisas sobre Educação Artística. Em 1971, 

tornou-se co-diretor do projeto, cargo que ocupa até hoje. Foi lá que 

desenvolveu as pesquisas sobre as inteligências múltiplas. Elas vieram a 

público em seu sétimo livro.  Estruturas da mente, de 1983, que o projetou 

do dia para a noite nos Estados Unidos. O assunto foi aprofundado em outro 

campeão de vendas, Inteligências Múltiplas: Teoria na Prática, publicado em 

1993. Nos escritos sobre Educação que se seguiram, enfatizou a 

importância de se trabalhar a formação ética simultaneamente a o 

desenvolvimento das inteligências. 

                      Psicólogo construtivista influenciado por Piaget, Gardner é 

professor especializado em Educação e Neurologia. Ao divulgar a Teoria 

das Inteligências Múltiplas, questionou a visão predominante de inteligência 

centrada nas habilidades linguísticas e lógico–matemáticas. Para Gardner, 

a inteligência consiste na habilidade de resolver problemas ou criar produtos 

que sejam significativos em um ou mais ambientes culturais.Na teoria , são 

identificados nove “tipos”   de Inteligência. Em cada pessoa, tais 

inteligências se combinam de forma diferente. Gardner é um crítico 

implacável dos testes de QI e de aptidão escolar. É considerado um dos 

principais cientistas deste final de século. 
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1.1 – O Conceito de inteligência  

 

                       

                  Segundo Celso Antunes (1998), em seu sentido mais amplo, 

inteligência significa a capacidade cerebral pela qual conseguimos penetrar na 

compreensão das coisas, escolhendo o melhor caminho. Na verdade, foi 

baseado na origem da própria palavra “inteligência” que o citado autor define o 

termo. A palavra tem origem na junção de duas palavras latinas: inter = entre e 

eligere = escolher.  Portanto define-se que ela é produto de uma operação 

cerebral e permite ao sujeito resolver problemas e, até mesmo, criar produtos 

significativos para a cultura em que se insere. È como se, em uma situação de 

impasse e dúvida, nos fosse sugeridas várias opções de resolução e temos 

então a capacidade de escolher a melhor saída para o problema. 

                      Os problemas a serem resolvidos são de origem e definição 

infinitas: qual o caminho mais curto até certo endereço, qual a melhor palavra 

para definir uma situação ou objeto, e até mesmo situações geradas por má 

interpretação que colaborem para um mal estar emocional. É a inteligência que 

vai selecionar qual é a melhor escolha: consultar um guia de ruas, um 

dicionário, pedir desculpas ou consultar um especialista no assunto. Observa-

se que as pessoas diferem no modo como conseguem resolver os impasses 

encontrados no dia a dia. Habilidades e capacidades variadas podem ser 

usadas de formas diferentes para resolver situações e neste fato, encontramos, 

na prática, a manifestação das Inteligências Múltiplas que permitem a escolha 

de diversos caminhos para uma única situação. 

                  O estudo e a consequente formulação da Teoria das Inteligências 

Múltiplas por Howard Gardner no início dos anos 80 nos oferece uma nova 

definição de inteligência agora vista como multifacetada, noção esta que vai de 

encontro à definição de inteligência fornecidos pelos até então bem aceitos 

testes de QI desenvolvidos por Alfred Binet (1857-1911) nos primeiros anos do 

século 20. O QI (Quociente Intelectual) media basicamente a capacidade de 

dominar o raciocínio que se conhece hoje como lógico-matemático. A noção de 

inteligência era simplista, unitária e quantitativa. Como o aprendizado dos 
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símbolos e raciocínios matemáticos envolve maior dificuldade do que o de 

palavras, Binet acreditou que seria um bom parâmetro para destacar os 

indivíduos mais e menos inteligentes. Mais tarde, Piaget também destacou 

essa dificuldade e, dessa forma, cresceu exponencialmente a valorização da 

inteligência lógico-matemática. 

                   Na elaboração da sua teoria, Gardner partiu da observação da 

genialidade humana e deixou claro que esta é bem mais específica que 

generalista, uma vez que bem poucos gênios o são em todas as áreas. 

Gardner também foi buscar evidências em estudos com pessoas com lesões e 

disfunções cerebrais, que o ajudou a formular hipóteses sobre a relação entre 

as habilidades individuais e determinadas regiões do cérebro. Neste campo, 

afirma que o cérebro processa em partes diversas as diferentes inteligências, 

que são altamente inter-relacionadas e ao mesmo tempo autônomas. Qualquer 

tipo de ação inteligente é função de uma ampla comunidade de neurônios 

interagindo. Além disso, enfatiza que as inteligências atuam em conjunto para 

permitir a pessoa sobreviver, perceber o ambiente, adquirir conhecimentos, 

desenvolver habilidades, resolver problemas, se comunicar e tomar decisões 

sábias. 

                   Nesta visão de inteligência, podemos ainda considerar na sua 

definição um aspecto particular em que cada indivíduo possui uma combinação 

própria e única de inteligências o que o capacita a criar e ousar nas soluções 

de problemas e criação de produtos culturalmente significantes. Neste aspecto, 

uma implicação importante na definição do que seria então a inteligência de 

cada indivíduo, seria a de que existem talentos diferenciados para atividades 

específicas. Uma pessoa pode ser genial no campo musical e ser limitada no 

campo cinestésico-corporal e ter dificuldades, por exemplo, numa atividade 

física. Neste caso, não poderíamos considerá-la menos ou mais inteligente 

apoiada só pela análise de um aspecto da sua cognição. 

                    De um modo geral, as teorias sobre inteligência enfatizam os 

aspectos psíquicos, sociais e genéticos da construção da inteligência. Alguns 

pensadores se fixam na interação de duas forças geradoras do 

desenvolvimento em geral e da inteligência em particular: a natureza e a 

cultura. É, então, possível afirmar com segurança que a inteligência de um 

indivíduo é produto de uma carga genética que vai muito além de seus avós, 
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mas que alguns detalhes da estrutura da inteligência podem ser alterados  com 

estímulos significativos aplicados em  momentos cruciais do desenvolvimento 

humano.  

                           O fato de haver, na construção da inteligência, a influência da 

genética e outra parte passível de estímulo, vislumbra-se então a possibilidade 

do aumento da inteligência. Segundo Celso Antunes, em seu livro As 

inteligências Múltiplas e seus estímulos (1998), na verdade não existe “uma 

inteligência geral”, que aumenta e estaciona, mas uma variedade de aspectos 

da inteligência, alguns mais sensíveis a modificação por meio de estímulos 

adequados do que outros.  

                    É possível afirmar que a inteligência humana está mais suscetível 

aos estímulos especialmente nos primeiros anos de vida. A densidade de 

sinapses de uma criança de 1 a 2 anos é cerca de 50% maior do que a de um 

adulto, mas tanto a facilidade como a dificuldade de aprender vai depender 

mais diretamente da motivação  do que de sua capacidade neurológica. Celso 

Antunes exemplifica com clareza as possibilidades de crescimento constante 

da inteligência humana: 

                                    

       

      “O cérebro humano é mais ou menos como um prédio  

                                         com nove janelas diferentes, cada uma delas com um 

                                         momento certo para entreabrir-se e outro para escan- 

                                        carar-se. Algumas dessas janelas começam a se abrir 

                                         ainda no ventre materno, a maioria quando do nasci- 

                                         mento e outras nos primeiros anos de vida.Em geral, 

                                         estão escancaradas entre os 2 e os 16 anos,mas de- 

                                         pois retraem-se um pouco e não mais se fecham,a 

                                         não ser após os 72 anos.”(ANTUNES,1998) 
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1.2-A Teoria das Inteligências Múltiplas. 

 

                              Partindo da sua insatisfação com o conceito de QI e com 

visões unitárias de inteligência, Howard Gardner passou a utilizar-se da 

observação das informações de como as pessoas, no mundo todo, 

desenvolviam as capacidades importantes para a sua sobrevivência em 

determinado contexto cultural e histórico. Ele cita, por exemplo, a capacidade 

dos marinheiros de orientarem-se em meio a escuridão dos mares, guiando-se 

pelas estrelas ou simplesmente sentindo como o barco passa por marcos 

dispersos. Certamente eles são considerados pessoas inteligentes e eficazes 

pela habilidade como desempenham seu papel naquela sociedade ainda 

levando-se em consideração que esta habilidade seja imprescindível à sua 

sobrevivência e sucesso na vida. Cirurgiões, artistas plásticos, atletas, enfim 

todos estes papéis diferentes devem ser levados em conta na definição de 

inteligência defendida por Gardner em seus estudos e observações, isto é- 

como a capacidade de resolver problemas ou de elaborar produtos que sejam 

valorizados em um ou mais ambientes culturais e comunitários.  

                        Gardner também se deteve a observar o desempenho 

profissional na vida depois da escola de alunos considerados fracos pelos 

testes convencionais de QI. Muitos tornam-se profissionais bem sucedidos e 

reconhecidos socialmente como pessoas de sucesso apesar do mau 

desempenho escolar.E o contrário também é comum,demonstrando que não 

foram consideradas todas  as capacidades e habilidades que cada uma destas 

pessoas possuíam.Pensemos nos brilhantes jogadores de futebol, 

instrumentistas famosos , geniais jogadores de xadrez que são consideradas 

pessoas Inteligentes na suas respectivas áreas de atuação mas não em todas 

as áreas da sua vida.  

                          Acreditando que a competência cognitiva humana é melhor 

descrita por um conjunto de capacidades,habilidades mentais e 

talentos,Howard Gardner criou então a Teoria das Inteligências Múltiplas.Todas 

as pessoas possuem cada uma dessas capacidades em certa dose e em 

combinações diferentes.Esta diversidade proporciona uma visão mais realista e 
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mais justa da inteligência humana e consequentemente implica na 

reformulação das maneiras de se educar uma criança que, já sabemos, tem 

formas de resolver problemas ou criar produtos culturais diferentes. Indo além 

da escola, esta visão das capacidades cognitivas do ser humano, também 

conduz as organizações sociais de trabalho, a uma postura mais realista e de 

acordo com as inúmeras possibilidades de sucesso de um colaborador. 

Gardner identificou nove inteligências a seguir: 

 

                   1-Inteligência verbal-linguística 

                   2-Inteligência musical 

                   3-Inteligência lógico-matemática 

                   4-Inteligência corporal-cinestésica 

                   5-Inteligência visual-espacial 

                   6-Inteligência interpessoal 

                   7-Inteligência Intrapessoal 

                   8-Inteligência naturalista 

                   9-Inteligência existencial 

 

 

                         O autor afirma que essas competências intelectuais são 

relativamente independentes, tem sua origem e limites genéticos próprios e 

substratos neuroanatômicos, específicos e dispõem de processos cognitivos 

próprios. Como a localização destes pontos neurais não constitui tarefa fácil, 

Gardner aponta sinais ou critérios que considera essenciais para que uma 

competência possa ser considerada como uma inteligência. Esses sinais 

seriam: 

 

*Identificação da “morada“ da inteligência por dano cerebral- este critério é 

válido na medida em que o dano causado a uma parte do cérebro pode afetar 

as habilidades inerentes a essa inteligência. 

 

*A existência de indivíduos excepcionais em áreas específicas da solução 

de problemas ou criação. Por exemplo, pessoas com excepcional habilidade 
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em certa área específica e total limitação em outra indicam existir isolamento 

da sua inteligência genial.    

 
 
*Gatilho neural pronto para ser disparado em determinados tipos de 

informação interna ou externa. Como em casos em que, ao ser exposta pela 

primeira vez a certa peça musical, uma criança sente-se encantada e até 

mesmo fascinada pela musicalidade. 

 

*A suscetibilidade à modificação da inteligência por treinamento. As 

pessoas podem potencializar as suas inteligências através dos estímulos 

externos e treinamento específico. 

 

*Uma história de plausibilidade evolutiva. As raízes das nossas inteligências 

datam de milhares de anos de história e algumas inteligências específicas 

tornam-se mais plausíveis na medida em que é possível a localização de 

antecedentes evolutivos. A história biológica da espécie humana parece revelar 

estas antecedências.  

 

*Exames específicos por meio de tarefas psicológicas experimentais. 

Pode-se investigar determinada inteligência e até mesmo identificar sua 

autonomia através de testes e exames psicológicos.  

 

1-Inteligência verbal-linguística. 

 

                           Capacidade para expressar-se através das palavras e da 

escrita. Uma pessoa capaz nesta inteligência gosta de escrever histórias, 

debater temas, ler livros e fazer discursos. Através de testes empíricos 

(Gardner, 1993),localizou-se uma área específica do cérebro chamada de 

“Centro de Broca”, responsável pela produção de sentenças gramaticais.Uma 

pessoa com dano cerebral nesta área,pode compreender palavras e frases 

muito bem, mas tem dificuldade em juntar palavras em algo além das frases 

mais simples.A inteligência linguística representa ferramenta indispensável a 

sobrevivência no mundo moderno em que é necessário relacionar-
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se,trabalhar,comunicar-se,divertir-se e deslocar-se.Existem milhares de 

exemplos dentro e fora do Brasil da presença de elevada  inteligência 

lingüística , presente de forma completa em escritores 

consagrados,compositores,oradores e, principalmente,em poetas.  

 

 

2-Inteligência musical. 

 

Capacidade de lidar com sons, ritmos e volumes. Uma pessoa capaz nesta 

área, gosta de melodias, timbres e líricos.A inteligência musical pode 

manifestar-se mesmo antes de qualquer contato com um instrumento.Uma 

poderosa reação a um  som particular e seu rápido progresso num instrumento, 

sugerem que  exista uma preparação biológica para que a pessoa, de alguma 

maneira,já esteja preparada para o empreendimento de tornar-se genial no 

mundo da música. Gardner afirma que a evidência das crianças-prodígio, apóia 

a afirmação da existência de um vínculo biológico a uma determinada 

inteligência, em especial à inteligência musical. As partes do cérebro que 

desempenham papel importante na percepção e produção musical estão 

localizadas no hemisfério direito, embora a capacidade musical não esteja tão 

claramente localizada como a linguagem. Pra este tipo de Inteligência, citamos 

compositores, regente de orquestras e corais, instrumentistas e cantores.  

 

3-Inteligência lógico-matemática. 

 

Capacidade de lidar com relações e padrões. Habilidade para pensar de forma 

abstrata e conceitual e capacidade de discernir padrões lógicos e numéricos. A 

pessoa que se destaca nesta inteligência, tem pensamento dedutivo além da 

capacidade de resolver problemas envolvendo números e demais elementos 

matemáticos. Prefere computar, organizar, questionar, usar símbolos e 

descobrir funções. É a competência mais diretamente associada ao 

pensamento científico e, portanto, à idéia mais tradicional de inteligência. Como 

exemplos, podemos citar engenheiros, cientistas, programadores de 

computador, filósofos, advogados, juízes e pesquisadores. 
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                    Esta forma de inteligência foi imensamente investigada pelos 

psicólogos tradicionais, e é o arquétipo da “inteligência pura” ou da faculdade 

de resolução de problemas, resolução esta que pode ser construída antes 

mesmo de ser articulada. 

 

 
 
4-Inteligência corporal-cinestésica. 

 

Capacidade de expressar-se através do corpo, controlar seus movimentos e 

manipular habilmente objetos. É a capacidade de resolver problemas, 

comunicar-se e elaborar produtos, usando o corpo inteiro. Esta inteligência 

pode privilegiar o desenvolvimento de dois campos que se complementam: a 

sensibilidade ampla, ligada ao equilíbrio, destreza e força física, ou a 

sensibilidade fina ligada ao tão, paladar, visão e atenção. Pessoas com esta 

inteligência especialmente desenvolvida podem se tornar cirurgiões, 

atleta,mímicos,mágicos, dançarino,coreógrafo ou mecânico.Como exemplos 

podemos citar o jogador de futebol diante da defesa do time adversário que 

com um movimento de corpo, consegue colocar a bola no gol e “solucionar o 

problema” crucial de achar o caminho para a vitória de seu time.Ou do cirurgião 

diante de pequenas e delicadas artérias que consegue manejar os 

instrumentos cirúrgicos e reconstruir as estruturas danificadas do corpo 

humano. 

 

5-Inteligência visual-espacial. 

 

Capacidade de pensar em imagens e desenhos, visualizar de forma precisa e 

abstrata, formar um modelo mental preciso de uma situação espacial e utilizar 

este modelo para movimentar-se entre objetos ou transformar as 

características de um determinado espaço. A pessoa especialmente 

desenvolvida nesta inteligência gosta de cores, formas e tamanhos. Gosta de 

traçar diagramas, pintar, desenhar, esculpir, ou modelar, arrumar ambientes. O 

hemisfério direito é comprovadamente o local mais crucial do processamento 

espacial. Um dano nas regiões posteriores direitas provoca prejuízo na 
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capacidade de encontrar o próprio caminho em torno de um lugar, de 

reconhecer rostos ou cenas, ou de observar detalhes pequenos. Segundo 

Celso Antunes, considera-se ainda as habilidades de perceber formas, e 

objetos mesmo quando vistos de ângulos diferentes,de perceber e administrar 

a idéia de espaço, elaborar e utilizar mapas, planta e outras formas de 

representação , de identificar e de se localizar no mundo visual com precisão, 

de efetuar transformações sobre percepções, imaginar movimento e ser capaz 

de recriar aspectos da experiência visual, mesmo sem estímulos físicos 

relevantes.Esta pessoa poderá vir a ser arquiteto, escultor, decorador, 

navegador, fotógrafo, topógrafo ou  piloto.  

 

6-Inteligência Interpessoal. 

 

                  Capacidade de entender os sentimentos, humores, desejos e 

emoções dos outros. Habilidade em compreender as outras pessoas: o que as 

motiva, o que as faz mais felizes.Buscar a empatia nos 

relacionamentos,controle emocional e poder responder de forma adequada às 

atitudes e reações de outras pessoas.É a capacidade de perceber as 

diferenças existentes em cada pessoa, particularmente contrastes entre seus 

estados de ânimo, motivações, intenções e temperamento.Celso Antunes 

(1998) exemplifica de forma clara uma pessoa com esta Inteligência 

desenvolvida:são pessoas preocupadas com a  sua aparência, modo de vestir-

se e apresentar-se,com o seu desempenho  social e com a maneira como são 

vistas e avaliadas pelo grupo em que vivem.Já pessoas com esta Inteligência 

em “baixa”,não se interessam por si mesmo e pela impressão que causam nos 

outros. 

                         Em níveis mais profundos, esta inteligência permite que adultos 

e até mesmo adolescentes, identifiquem intenções, simulações e desejos em 

outras pessoas, mesmo que elas não os tornem muito explícitos. Essa 

competência é características em líderes humanistas, políticos carismáticos, 

em professores,sociólogos,enfermeiros,vendedor, e até pais que por sua 

extrema sensibilidade para as emoções alheias,deixam marcas profundas na 

vida das pessoas com quem convivem. 
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7-Inteligência intrapessoal. 

 

Capacidade de se autoconhecer e auto gerenciar seu projeto de vida, as 

emoções e aprendizagem. Uma pessoa em “alta” nesta inteligência analisa as 

próprias forças e fraquezas. Estabelece metas e faz planos, clarifica valores e 

crenças. Gardner resuma esta inteligência como a capacidade de ter acesso ao 

sentimento da própria vida, à gama de emoções, à capacidade de discriminar 

essas emoções e, eventualmente rotulá-las e utilizá-las como uma maneira de 

entender e orientar o próprio comportamento. 

                                  

8-Inteligência naturalista. 

 

A inteligência naturalista não se encontra descritas nos primeiros escritos de 

Gardner. Aqui no Brasil, em particular, foi primeiramente citada em entrevistas 

e palestras feitas por ele em 1996 e1997 em São Paulo, e consiste na 

capacidade de certas pessoas em se relacionar com o meio ambiente e com o 

cosmo. Seria uma atração pelo mundo natural, extrema sensibilidade para 

identificar e entender a paisagem nativa e  fascínio explícito pelo espetáculo da 

natureza. 

 

“...a inteligência naturalista destacou-se em pessoas 

como Darwin,Humboldt,Mendel, os irmãos Vilas-Boas, 

Burle Marx e está presente em muitas pessoas que mal 

a percebem como singular...Algumas pessoas 

convivem facilmente com essa realidade, mesmo em 

ambientes restritos, e jamais aceitam uma idéia de 

casa ou até de uma mesa sem um vaso de flores,uma 

pequena planta, pássaros e animais 

domésticos”.(ANTUNES,1998,pag.62) 
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9-Inteligência existencial.  

     

A experiência de compreensão da realidade propiciada por essa inteligência 

permite o estabelecimento de pontes que interligam e integram em um todo 

"espiritual" as motivações, as emoções e a inteligência. Sensibilidade e 

habilidade para analisar e compreender as mais profundas questões da 

existência humana como a origem da vida, porque morremos, para onde 

vamos e de onde viemos. Questionar-se sobre as principais referências sobre a 

condição humana e seu significado no universo e integração com o cosmo, é 

uma atitude básica da pessoa que tem esta inteligência desenvolvida. Na vida 

prática, esta capacidade aplica aos atos do cotidiano, valores e princípios 

espirituais com o objetivo de encontrar a paz e a tranquilidade. 

                        Embora Gardner se sinta interessado por este nono tipo, conclui 

que “o fenômeno é suficiente desconcertante e, a distância das outras 

inteligências, suficientemente grande para ditar prudência – pelo menos por 

ora” – conclui na sua obra “Inteligência: um conceito reformulado” (2001).  

 

 

“Quanto mais avançamos além de uma visão unitária  

da inteligência, em que todas as pessoas podem ser 

medidas pelo mesmo termômetro cognitivo,mais 

evidente se torna que a mente de cada pessoa é 

diferente da de todas as outras.A pluralização da 

inteligência sugere que pode haver de sete a várias 

centenas de dimensões mentais; e, naturalmente, as 

combinações e recombinações destas dimensões logo 

criam um número indefinidamente grande de mentes.” 

(GARDNER,1993.p.194) 
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CAPÍTULO 2- As inteligências Emocionais 

 

                     As inteligências interpessoais e intrapessoais constituem, pela 

própria definição das suas características, inteligências de teor emocional, 

muitas vezes relacionadas à Inteligência Emocional tão estudada e difundida 

pelo teórico Daniel Goleman. A Inteligência Emocional esta relacionada a 

habilidades tais como motivar a si mesmo e persistir mediante frustrações; 

controlar impulsos, canalizando emoções para situações apropriadas; praticar 

gratificações prorrogadas; motivar pessoas, ajudando-as a liberarem melhores 

talentos, e conseguir seu engajamento aos objetivos de interesses comuns.  

               Existe uma significativa divergência entre os seus criadores, 

respectivamente, Howard Gardner e Daniel Goleman, ambos da Universidade 

de Harvard. Na verdade, segundo Celso Antunes (1999), parecem ser 

sinônimos, mas existem muitas diferenças entre as duas teorias. Gardner 

descreve as inteligências interpessoais e intrapessoais como amorais, isto é, 

são passíveis de estímulos, mas não é certo afirmar se levará o individuo para 

o bem ou para o mal. Goleman apresenta uma visão mais moralista e acredita 

que todo desenvolvimento da inteligência emocional tenderá a levar o individuo 

a comportamentos eticamente corretos. Ele enfatiza apenas o uso positivo das 

emoções e, além disso, em algumas de suas sugestões “práticas” sobre o 

estímulo das emoções, ele resgata uma visão comportamentalista que 

pressupõe que todos podem “aprender” as emoções em vez de serem 

estimulados a desenvolver ações que o levem a “construir” conexões, e assim, 

perceber em si mesmos seus componentes emocionais. 

                    Embora as divergências sejam relevantes, não se pode negar que 

ambos aceitam a importância de se ver cada pessoa como ser múltiplo e 

reconhece sua individualidade na maneira como são “combinadas“ as suas 

inteligências. A idéia de “inteligência geral” é descartada por ambos que 

enxergam o ser humano na individualidade de suas inteligências. 

                     Apoiados nas idéias e nas descobertas de Gardner e Goleman, 

sobre a Inteligência Emocional e as Inteligências interpessoais e intrapessoais, 

podemos revelar um homem levado à construção de uma forma de auto-

interpretação e de significativas mudanças e autojulgamento. Este homem é 
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capaz de construir novos valores e estímulos para a sua personalidade. 

Segundo Goleman, em seu livro Inteligência Emocional (1995), a inteligência 

emocional se compõe de competências emocionais a serem vista a seguir. 

 

 

2.1-As competências emocionais. 

 

                         As competências ou habilidades emocionais presentes nos 

estudos de Daniel Goleman (2002) são cinco, e são descritas no livro “O 

despertar do Gênio” de Cosete Ramos (2002) de maneira bem didática e 

sucinta. As três primeiras referem-se à Inteligência Intrapessoal e as duas 

últimas à Inteligência Interpessoal. São elas:  

 

                                  1-Autoconhecimento ou autoconsciência. 

                                  2-Gerenciar emoções ou auto-gestão. 

                                  3-Motivação 

                                  4- Empatia e conhecimento do outro 

                                  5-Habilidades sociais  

 

1-Autoconhecimento ou autoconsciência 

 

Esta competência capacita a pessoa a entender seus estados internos, 

preferências, recursos, intuições e sentimentos. Envolve o autoconhecimento 

emocional: reconhecer as próprias emoções e seus efeitos; a auto-avaliação 

acurada: conhecer suas forças e seus limites e autoconfiança: ter certeza de 

sua capacidade e do próprio valor (auto-estima).Ter autoconsciência é ser 

capaz de saber o que se está sentindo, ser capaz de monitorar-se e observar-

se em ação, para que possa influenciar suas próprias emoções e ajudá-las a 

funcionarem a seu favor. 
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2-Gerenciar as emoções: autogestão. 

Para Goleman (2002), emoção significa mover-se para frente. Cada emoção é 

um plano de ação para o corpo, o impulso de fazer alguma coisa. Gerenciar 

emoções significa controlar estes impulsos, o que é bem diferente de sufocá-

los.Significa compreendê-las e usar essa compreensão para modificar a 

situação em seu benefício.Esta competência capacita a pessoa a controlar e 

administrar seus estados externos e impulsos. Envolve o autocontrole: 

gerenciar emoções /reações destruidoras; consciência e integridade: aceitar 

responsabilidade; adaptabilidade: ter flexibilidade para lidar com a mudança. 

Numa situação de tensão em que o profissional ao apresentar um novo projeto, 

recebe críticas  e repreensões mau colocadas pelo seu superior,seu 

sentimento de raiva e revolta , poderia resultar numa explosão  impensada o 

que poderia até ocasionar demissão.A maneira inteligente de lidar com esta 

situação seria em primeiro lugar tomar consciência da sua raiva; depois, 

atentar para os argumentos que poderiam facilitar a compreensão e buscar o 

controle emocional interno, através do diálogo interno, construtivo, do tipo “ na 

vou ficar nervoso, não vou fazer o jogo do outro,não vou deixar que perceba 

que estou com raiva”. 

                         As medidas emocionalmente inteligentes seriam: levantar, parar 

um pouco enquanto ouve os argumentos contrários, beber um pouco de água, 

como para ganhar tempo e tentar esse acalmar.Isto significa para o autor , 

gerenciar emoções, não as sufocando, mas controlando-as com consciência de 

que faz o certo. 

 

3-Motivação. 

De acordo com Goleman (2002),é a motivação que conduz o profissional a 

realizar e atingir as metas estabelecidas, os seus objetivos pessoais e os da 

organização.Isto envolve iniciativa e inovação: estar pronto para agir, tendo a 

abertura a novas idéias e impulso no sentido da realização: esforçar-se para 

melhorar e alcançar um padrão de excelência ( automotivação).O otimismo é 

parte importante deste processo, porque as situações tanto da vida pessoal 

como profissional, nunca são exatamente como se deseja.Sempre há perdas e 

frustrações no caminho da realização pessoal.Numa situação de frustração,  

como por exemplo a indicação para um  cargo de nível superior a qual o 
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profissional tinha a certeza que seria indicado e não foi, o pessimista teria um 

sentimento de injustiça e depressão que a desmotivaria persistir com seus 

objetivos.O otimista veria a situação como algo passageiro e que na próxima 

promoção seu nome poderá ser indicado, quem sabe até para um cargo 

melhor.Ser otimista tem muito a ver com o sucesso profissional. A boa notícia é 

que, segundo Goleman, a IE pode ser aprendida: se o profissional é 

pessimista, não precisa continuar assim, porque poderá aprender a pensar de 

forma otimista, melhorando a sua qualidade de vida. 

 

4-Empatia ou conhecimento do outro. 

Esta competência capacita a pessoa a fazer a leitura das necessidades, 

preocupações e sentimentos alheios. Envolve empatia: compreender 

sentimentos e perspectivas dos outros; orientação para o serviço: reconhecer e 

atender necessidades alheias; desenvolvimento de outros: perceber em que 

pontos os outros precisam crescer e conhecimento político: ler as correntes 

emocionais e os relacionamentos de poder. Empatia, segundo o autor já citado, 

significa, então, querer saber o que a outra pessoa sente, sem precisar 

perguntar a ela. Geralmente as pessoas demonstram seus sentimentos e 

emoções através de gestos, tom de voz, expressões corporais e a de se ter 

sensibilidade para perceber o clima emocional do momento. A empatia é de 

suma importância para que haja entendimento entre as pessoas, requer 

atenção e compaixão pelo outro. Goleman (1995) dá um exemplo de um 

escritor de livros de terror que, ao entrevistar um serial killer que havia matado 

várias pessoas incluindo familiares de forma medonha, tomou coragem para 

perguntar: Como foi que conseguiu? Não teve dó destas pessoas que matou?O 

assassino respondeu com bastante calma: Eu não. Se eu tivesse sentido a 

aflição deles, eu não teria conseguido. É exatamente isso que significa 

empatia: colocar-se no lugar do outro e avaliar os seus sentimentos e 

emoções. 

 

5- Habilidades Sociais. 

Esta competência capacita a pessoa a trabalhar com outros, representam a 

arte dos relacionamentos. Envolve liderança: inspirar/orientar indivíduos; 
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influência: utilizar técnicas efetivas de persuasão; comunicação: fazer 

mensagens claras e convincentes; catalisação da mudança: iniciar e 

administrar mudanças; gestão de conflitos:negociar e resolver divergências; 

colaboração e construção de laços: cooperar com os outros e fortalecer 

relacionamentos e capacidade de time: criar a sinergia grupal, na busca por 

objetivos coletivos. Em cada contato social feito, cada um pode fazer o outro se 

sentir um pouco melhor ou um pouco pior.Goleman (1995) ressalta que as 

emoções são contagiosas e passam em cada um de nós parte das inter-

relações vivenciadas.Na estrutura organizacional,a produtividade depende do 

desempenho de cada um e do inter-relacionamento de todos.É importante usar 

a IE tanto no modo como nos comportamos como no modo como nos 

relacionamos.Estas técnicas e habilidades para lidar com as 

emoções,favorecem o alcance dos objetivos delineados e facilitam a 

organização emocionalmente inteligente,(Weisinger,1997)  

                           A Inteligência Emocional é estudada, entre outros, por Daniel 

Goleman já acima citado e Celso Antunes no seu livro “A inteligência emocional 

na construção do novo eu” (2008) onde aponta para um caminho de reflexão e 

otimismo no desenvolvimento desta inteligência. As emoções podem fornecer 

ao profissional, informações importantes – sobre si mesmo, sobre outras 

pessoas e sobre diversas situações vivenciadas por ele. Um ataque de raiva 

dirigida a um colega de trabalho pode levantar a hipótese de stress excessivo; 

a constante sensação de ansiedade e angústia pode informá-lo de que não 

está devidamente preparado para enfrentar determinada situação; a 

insatisfação de um cliente pode ser indício a ser verificado de que ele precisa 

aprimorar a sua capacidade de comunicação. Essas informações são valiosas 

e instrumento definitivo de reavaliação e redirecionamento de conduta que com 

certeza guiarão o profissional a uma produtividade maior e melhor desempenho 

das suas funções. Weisinger(1977), ressalta que as emoções desempenham 

um papel de extrema importância no local de trabalho 

“ Da raiva à frustração, da frustração ao 

contentamento, todos os dias no esritório, o profissional 

se defronta com emoções suas e alheias.O truque é 

usar suas emoções de maneira inteligente. 

(WEISINGER, 1997) 
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                               Esta seria então a definição da IE (Inteligência Emocional): 

fazer as emoções trabalharem em seu benefício, usando-as para ajudar-se a 

orientar o seu raciocínio e seu comportamento, de forma a obter melhores 

resultados. Segundo Goleman(1995),esta inteligência pode ser nutrida e 

ampliada – não se trata de uma característica impossível de se adquirir.Muitas 

pessoas possuem Quoeficiente de Inteligência – QI  - elevado, mas carecem 

de IE,e podem acabar trabalhando para pessoas de QI inferior ao delas mas 

que se destacam nas habilidades da IE. 

                              Numa situação prática de utilização da IE a favor de seu 

desempenho, no caso em que o profissional vai apresentar um novo projeto ou 

gerenciar uma reunião e seu autoconhecimento lhe sugere que ele está 

extremamente nervoso, a IE iria, então, ditar-lhe uma série de ações, 

tipo:reprimir os pensamentos negativos, usar técnicas de relaxamento, para 

neutralizar a ansiedade e comportamentos contraproducentes. São muitas as 

situações em que a IE pode e precisa ser usada no ambiente de trabalho. Ela 

pode se usada tanto intrapessoalmente – para ajudar a si mesmo- 

como intrapessoalmente – para enriquecer as relações e ajudar aos outros.  

                       Para ter sucesso em qualquer área seja profissional, social ou 

afetiva, precisamos saber lidar com nossas emoções, identificar e atender às 

necessidades das pessoas de nossos relacionamentos. O sucesso tanto 

profissional como social, depende muito da competência emocional e não 

somente da qualificação intelectual. Auto-estima, autoconfiança, 

autoconhecimento e a vivência dos valores morais e éticos, aí incluídas a 

honestidade, integridade e responsabilidade, são competências do trabalhador 

atual e exigências das organizações. Visto a existência dos Códigos de Ética e 

a valorização por parte das organizações de habilidades emocionais como a 

colaboração e projetos em times. 

 
2.2-A Inteligência Moral: ética e valores. 

 

                         Robert Coles, professor da Universidade de Harvard, afirma 

que Inteligência Moral é a capacidade de refletir sobre o que é “certo e o 

errado”, usando todos os recursos intelectuais e emocionais da mente humana. 
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Envolve princípios, humanidade, valores, espiritualidade, ética empatia e 

generosidade. (COLES, 1987). A conduta profissional e social do indivíduo 

deve ser permeada pela reflexão sobre as conseqüências de seus atos e 

decisões, na vida das pessoas que o cercam. Ser inteligente eticamente 

significa conhecer as razões de causa e efeito dos nossos desejos e atos, além 

de necessária compreensão acerca dos princípios universais 

(responsabilidade, compaixão, perdão), que servem para sustentar o adequado 

convívio social. 

                       No entanto, é preciso lembrar que a conduta humana pessoal 

baseia-se em saber distinguir o que é certo ou errado, deve se alicerçar na 

aprendizagem. A educação é essencial para tal projeto, haja vista ele gerar o 

conhecimento necessário. A educação recebida e, principalmente os exemplos 

dados pelos pais e professores durante a sua vida familiar, vão construindo aos 

poucos, os valores éticos e morais. Na infância, as crianças e jovens  são 

testemunhas de comportamentos socialmente “corretos” e tenderão a agir de 

acordo com o exemplo que tiveram.Linda e Richard Eyre, no seu livro 

“Teaching your children values” (New York,1983),propõem Valores do 

Ser:coragem,honestidade, autodisciplina,e serenidade; e Valores do 

Dar:lealdade, sensibilidade, delicadeza, respeito, justiça e amor. A conduta 

moral se desenvolve em resposta à maneira como as pessoas são tratadas na 

família, escola e sociedade Segundo Coles ( 1987), o caráter da criança é 

construído e consolidado nos primeiros anos de vida, ou seja, na família e na 

escola elementar,e é nesta fase que eles tem a oportunidade de tornarem-se 

seres humanos bons e decentes.È portanto essencial valorizar as crianças que 

agem corretamente através do aplauso, sorriso, apreço e elogio. 

                       A ênfase tem sido colocada tão somente naqueles que 

apresentam ótimo desempenho intelectual. Assim como na sociedade que 

deve valorizar a conduta eticamente correta e restringir atos despidos de 

valores humanos. Gardner também demonstra preocupação com a questão da 

formação moral do indivíduo, quando sugere que em suas disciplinas, os 

mestres mostrem aos alunos imagens de sua cultura sobre verdade (e não – 

verdade), beleza (e não-beleza), ética (e imoral). Assim formarão pessoas 

preparadas academicamente e que também aceitem o seu papel de tornar o 

mundo melhor. 
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“ O planeta não vai ser salvo por quem tira notas altas 

nas provas , mas por aqueles que se importam com 

ele...O que fazemos não afeta uma rua, mas o 

planeta.Temos que pensar nos nossos direitos, mas 

também nas responsabilidades.” ( GARDNER,Revista 

Nova Escola,2009.p42) 

 

                               

                       Do ponto de vista organizacional, a ênfase focaliza-se na 

consciência de valores e governança encontrados nas lideranças, e no modelo 

de educação corporativa. Através deles as relações tomam um determinado 

rumo em relação à ética. Cada atividade ou processo dentro da empresa deve 

ter em vista a coerência entre os valores organizacionais e pessoais, 

constatando-se assim a presença de alinhamento, que, a seu turno, é capaz de 

estabelecer um clima de confiança e motivação. As vantagens internas e 

externas de uma empresa ser moralmente reconhecida, segundo Fred Kiel e 

Doug Lennick autores do livro “Inteligência Moral”, são:  

 

1) Quando um líder é explícito sobre o que ele acredita e valoriza, e tem um 

comportamento alinhado com tudo isso, os seguidores reagem com uma 

profunda confiança nele. 

 2)  A reputação de uma empresa transforma-se diretamente em resultados 

financeiros: os consumidores preferem comprar de empresas que são 

conhecidas por suas práticas éticas. Eles não hesitam em divulgar seu 

descontentamento mediante empresas antiéticas.                                       

                       A organização, consciente da importância da inteligência ética, 

desfruta de resultados positivos na medida em que respeita princípios e 

valores, pois valoriza e acredita no bem comum, sem perder de vista o ganho 

decorrente representado pelo lucro, poder de negociação e sustentabilidade. A 

ética, capital de mais alto valor para a empresa, deve ser objeto de 

comunicação clara, investimentos (treinamentos) e fazer parte da identidade e 

da cultura organizacional. 
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CAPÍTULO 3-O Pedagogo Empresarial nas 

organizações: educação e desenvolvimento pessoal 

 

“É quase unânime entre os estudiosos, hoje, o 

entendimento de que as práticas educativas estendem-

se às mais variadas instâncias da vida social ...Sendo 

assim o campo de atuação do profissional formado em 

pedagogia é tão vasto quanto são as práticas 

educativas na sociedade.Em todo lugar onde houver 

uma prática educativa com caráter de intencionalidade, 

há aí uma pedagogia.(LIBANEO,2001,P.116)  

                       

                                        A Pedagogia hoje dispõe de uma vasta área de 

atuação, que inclui além das instituições de ensino, empresas dos mais 

diversos setores. É necessário separa o que é escolar do que é educativo, 

reconhecendo que o pedagogo pode atuar em todas as áreas que requerem 

um trabalho educativo. Como não poderia deixar de ser, as funções 

desempenhadas pelo pedagogo dentro de uma empresa, estão em constante 

movimento, e são influenciadas por diversos fatores, como o desenvolvimento 

tecnológico e pelo surgimento de novas teorias sobre o comportamento 

humano. Neste contexto, o papel do pedagogo é fundamental, pois todo 

processo de mudança exige uma ação educacional e gerir conhecimento é 

uma tarefa, antes de tudo, de modificação organizacional. O ser humano reage 

e se comporta de variadas maneiras, como já visto anteriormente, diante de 

situações de vida ou de âmbito profissional. Uma mudança estrutural na 

empresa pode, de acordo com o perfil emocional e cognitivo da pessoa, gerar 

produtividade ou paralisação e desânimo coletivo. O pedagogo é responsável 

pelos processos educacionais que visam facilitar o aprendizado corporativo e 

também o desenvolvimento pessoal de cada funcionário.            

                            Os pedagogos são profissionais especialistas em educação, 

providos de conhecimentos referentes à qualificação de gestão, planejamento, 

organização, avaliação, seleção, recrutamento e treinamento dos funcionários, 

sabem lidar com as relações humanas e contribuem desta forma para que a 
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empresa seja sempre um ambiente de produtividade e crescimento individual e 

coletivo. Sendo assim podemos definir o perfil do pedagogo empresarial como: 

 

* Apto para o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de 

desempenho pessoal/profissional nas organizações; 

*Com competência para atuação na gestão organizacional, na convivência em 

ambientes multiculturais, em processos de aprendizagem colaborativa e 

trabalho em equipe; 

*Com competência para investigação, diagnóstico, execução e avaliação de 

projetos integrados nas organizações, voltados para o desenvolvimento de 

pessoas; 

*Capaz de atuar com espírito crítico e analítico na vida social, por meio do 

trabalho educativo enquanto mediação empresa/sociedade; 

*Com formação em educação continuada, apto às novas circunstâncias de 

trabalho e, ao pluralismo cultural atuando com imparcialidade,  usando critérios 

justos para a convivência profissional nas organizações empresariais; 

*Com competência e habilidade para o trabalho de desenvolvimento de 

atividades educacionais coletivas; 

*Com senso de responsabilidade, solidariedade e sentimento de justiça, no 

cumprimento das prerrogativas legais e postura ética condizentes com os 

compromissos do educador. 

*Comprometido com a  produção do conhecimento teórico e prático, garantindo 

padrões de qualidade na produtividade; 

*Capacitado à utilização de tecnologia telemáticas de alta velocidade para 

conectar pessoas dentro e fora das organizações, visando à comunicação para 

a qualidade e produtividade; 

*Com visão das dimensões intelectual, emocional e profissional, nas 

organizações empresariais para o desenvolvimento produtivo da sociedade 

globalizada do século XXI; 

 

                                    A formação do pedagogo empresarial deve também 

abranger uma consistente base teórica, possibilitando a articulação entre a 

investigação e a prática, privilegiando conhecimentos específicos do campo 
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educacional nas organizações empresariais. Suas competências e habilidade 

devem incluir: 

*Compreensão ampla e consistente do fenômeno e da prática educativa que se 

dão em diferentes âmbitos e especialidades; 

 

*Compreensão do processo de construção do conhecimento no indivíduo 

inserido no seu contexto profissional, social e cultural; 

 

*capacidade de formular e encaminhar soluções de problemas com a gestão de 

pessoas, condizentes com o contexto da realidade; 

 

*Capacidade de manter diálogo no âmbito educativo das organizações 

empresariais e os demais segmentos sócio-culturais; 

 

*Capacidade de articular qualidade e produtividade no processo de educação 

nas organizações; 

 

*Capacidade de desenvolver metodologias e recursos pedagógicos nas 

organizações empresariais, adequados à utilização das tecnologias da 

informação, da comunicação e interatividade; 

 

*Desenvolvimento de uma ética de atuação individual e profissional e a 

consequente responsabilidade social; 

 

*Compreensão e valorização de diferentes teorias, ideologias, conceitos e 

linguagens manifesta nas sociedades contemporâneas e de suas funções na 

produção do conhecimento; 

 

*Compreensão e valorização dos diferentes padrões e  produções culturais 

existentes no mundo do trabalho, suas questões sociais e individuais; 

 

*Articulação da atividade pedagógica nas diferentes formas de gestão, no 

planejamento, execução e avaliação de projetos educativos para a qualidade e 

produtividade das organizações; 
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*Competência para o desenvolvimento do senso de responsabilidade, 

solidariedade, de apreensão à vida e à preservação do meio ambiente. 

 

 

3.1- A avaliação, testagem e as Inteligências Múltiplas. 

 

                         Toda avaliação ou testagem do desempenho baseia-se 

numa determinada visão da natureza humana. As idéias científicas em que as 

testagens mais comumente utilizadas se baseiam, origina-se de uma época 

anterior, em que as visões da cognição e desenvolvimento do conhecimento e 

da aprendizagem  acreditavam numa capacidade humana “inata” , numa curva 

de aprendizagem regular,provavelmente linear, numa “inteligência geral”.A 

intenção era avaliar o indivíduo, seu potencial de desempenho e realização, em 

condições cuidadosamente controladas e maximamente descontextualizadas. 

                            Nas últimas décadas, entretanto, os pressupostos em que 

esta forma de avaliar, tanto no mundo educacional como no mundo do 

trabalho, foram sendo gradualmente enfraquecidos pela pesquisa 

desenvolvimental, cognitiva e educacional, emergiu uma visão muito diferente. 

Gardner em seu livro “Inteligências Múltiplas: a teoria na prática” ressalta que 

este quadro alternativo da avaliação fundamenta-se no novo quadro de 

desenvolvimento humano, levando-se em consideração e firmemente apoiado 

na visão do ser humano múltiplo e com capacidades e habilidades para 

atuação inteligente e criativa nas diversas situações vivenciadas em sociedade 

e no mundo corporativo das organizações. 

                          Uma iniciativa de avaliação planejada hoje à luz dos novos 

achados sobre a mente humana e como ela funciona, deve ser sensível ao 

aspecto desenvolvimentista do homem, reconhecer a existência de diferentes 

inteligências e de perfis cognitivos e estilísticos diferentes e, deve se cercar da 

consciência dessas variações e, ainda compreender todos os aspectos que 

caracterizam os indivíduos criativos nos diferentes domínios. A avaliação 

também deve reconhecer os efeitos do contexto no desempenho, e 

proporcionar os contextos mais adequados para avaliar as competências, 

incluindo os contextos que vão além da pele do indivíduo. É uma tarefa difícil 
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para o pedagogo empresarial que, no entanto, prezando por uma avaliação 

mais justa para com o indivíduo e que realmente reflita nosso melhor 

entendimento da natureza da cognição humana, não pode se dar ao luxo de 

ignorar essas linhas  de pensamento.Nesta nova abordagem à avaliação, 

Gardner propõe incorporar os seguintes aspectos principais: 

1) Ênfase na avaliação e não na testagem. 

O autor define avaliação como a obtenção de informações sobre as 

capacidades e potenciais do indivíduo, com duplo objetivo de proporcionar um 

feedback útil e informações proveitosas para a comunidade circundante.Os 

testes padronizados produzem resultados estáticos, apontam mais erros do 

que progressos alcançados. 

2 ) A avaliação como algo simples e ocorrendo num esquema confiável. 

A avaliação deve se tornar parte integrante do ambiente de aprendizagem e 

trabalho. Sem rotulação e momento específico para acontecer, a avaliação 

deve ocorre de maneira natural, durante o curso do trabalho ou função. Quanto 

mais ela ocorrer de maneira processual, mais válida será para a reorganização 

de objetivos traçados e retorno à excelência. 

3 ) Validade ecológica. 

A validade preditiva dos testes formais de seleção é questionável em vista da 

sua limitada capacidade para prever o desempenho futuro da pessoa. O 

ambiente desfavorável, saber-se testado naquele momento específico e a 

tensão natural à situação, podem mascarar um  promissor colaborador.Quando 

os indivíduos são testados em “situações reais de trabalho”, seu desempenho é 

mais previsível e avaliado de forma mais real. 

4 ) Instrumentos” justos para com a inteligência”. 

Desenvolver instrumentos que sejam justos para com a inteligência,que 

examinem a inteligência em ação, em vez de seguir através do desvio da 

linguagem e das faculdades lógicas.Por exemplo, a inteligência interpessoal, 

observando-se como um indivíduo enfrenta uma disputa com um vendedor ou 

encontra uma saída em uma difícil reunião de trabalho. 

5 )Uso de medidas múltiplas. 

É desejável o planejamento de atividades especificamente criadas para avaliar 

as diferentes facetas da capacidade em questão. Além do teste formal, deve-se 

prestar atenção e dar a oportunidade de aparecer na avaliação, produtos já 
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elaborados anteriormente pelo indivíduo, seu desejo real de participar do 

projeto e seu desempenho  durante um período experimental juntamente com 

outros funcionários. 

6 ) Sensibilidade a diferenças individuais,níveis de desenvolvimento e formas 

de perícia. 

Abordagens diferentes são efetivas com diferentes tipos de pessoas. Os 

programas de avaliação , seja qual for o ambiente educativo em que se insere, 

têm que levar conta as vastas diferenças entre os indivíduos, níveis 

desenvolvimentais e variedades de perícia numa mesma função. A 

sensibilidade às diferenças individuais torna-se parte a competência de quem 

avalia e, deve ser inserida na observação do desempenho das funções 

esperadas. 

7) Uso de materiais intrinsecamente interessantes e motivadores. 

Um bom instrumento de avaliação pode ser uma experiência de aprendizagem. 

A avaliação pode ocorrer num contexto dos funcionários ou candidatos 

trabalhando em problemas, projetos ou produtos que os engajam 

genuinamente, mantém seu interesse e motivação. Realmente, esta situação 

de avaliação é bem mais difícil de planejar do que testes padronizados em que 

se economiza tempo e aumenta-se a quantidade de pessoas testadas, mas é 

muito mais propício à demonstração das capacidades e habilidade reais das 

pessoas e forneça informações úteis para gestões e colocações profissionais. 

8 )Utilização da avaliação em benefício do avaliado. 

                            O avaliador deve dar um feedback que seja útil no momento 

presente, identificando áreas de potencialidades, assim como dificuldades, 

dando sugestões de como estudar ou trabalhar, apontando os hábitos que são 

produtivos e os que são improdutivos, indicando o que pode ser esperado em 

futuras avaliações.É especialmente importante que o feedback assuma forma 

de sugestões concretas e indique forças relativas a explorar , independente da 

classificação comparativa com o resto do grupo avaliado. 

                            Gardner ainda sugere o estímulo à confecção de portifólios 

que demonstrassem a produção do indivíduo dentro da empresa. Projetos, 

funções desempenhadas, produtos criados podem fazer parte desta produção 

que, na verdade, contaria de forma bem mais realista, a história individual ou 

até de uma equipe dentro da empresa. 
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                         Gardner encontra críticas às suas abordagens em relação aos 

“testes formais” e a sua “avaliação estilo aprendizado”, como ele mesmo 

denominou As críticas focam no fato de uma suposta objetividade e não-

tendenciosidade dos testes formais padronizados. Ele rebate as críticas 

afirmando que realmente, é verdade que os melhores desses instrumentos 

evitam o perigo da subjetividade e da tendenciosidade estatística. Entretanto, 

qualquer tipo de instrumento necessariamente se inclina a um tipo de indivíduo 

e a um estilo intelectual cognitivo.  

                               Os testes formais são especialmente favoráveis a 

indivíduos que possuem certa mistura de inteligência lingüística e lógica, e que 

ficam à vontade ao serem avaliados num ambiente descontextualizado, num 

tempo determinado e em condições impessoais. Ao mesmo tempo, estes 

testes desfavorecem os indivíduos que não apresentam esta mistura de 

inteligências, que se sairiam melhor em projetos continuados ou quando são 

examinados no próprio local de trabalho, exercendo a sua função. Gardner 

demonstra preocupação com a avaliação de desempenho proposta nos 

diversos ambientes educativos, seja de trabalho, em escolas e universidades e 

vê nestes aspectos que ele considera primordiais, uma forma de melhor 

identificar as possibilidades de crescimento e desenvolvimento das 

potencialidades do ser humano. Nesta citação, ele contextualiza a avaliação na 

escola, mas podemos aplicá-la ao ambiente organizacional de forma a 

repensar a prática de avaliação de desempenho. 

“Na medida em que a avaliação gradualmente passa a fazer 

parte da paisagem, ela não precisa mais ser parte separada 

do restante da atividade de sala de aula. Como num bom 

aprendizado, os professores e os alunos estão sempre se 

avaliando. Também não existe a necessidade de “ensinar 

para a avaliação”, pois ela é onipresente; na verdade, a 

necessidade de testes formais poderia atrofiar-se totalmente.   

(GARDNER,1993,p.151) 
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3.2-A avaliação e testagens no ambiente organizacional 

 

                            Em seu livro “Inteligência – Múltiplas Perspectivas”, Howard 

Gardner (1998) dedica um capítulo a analise e discussão da aplicabilidade dos 

diversos tipos de testes para a admissão e avaliação de desempenho no 

mundo do trabalho. Várias são as dúvidas sobre o uso dos testes de 

inteligência para empregos: os testes medem realmente o que é necessário 

para o trabalho? Ou ainda: os testes devem selecionar e avaliar pessoas com 

base numa meritocracia determinada por escores de testes, ou seria mais justo 

oferecer um maior acesso profissional a grupos de pessoas que 

frequentemente seriam excluídos se fossem considerados apenas os testes?                 

Após uma série de considerações à respeito de experiências e estudo de casos 

jurídicos acontecidos nos EUA, Gardner conduz a indicações no mínimo úteis e 

merecedoras de estudo e reflexão a respeito da prática do Pedagogo 

Empresarial,agente educativo responsável pela avaliação de desempenho e 

desenvolvimento de pessoas nas organizações.São elas: 

 

- Poucos testes aplicados são dirigidos para ou destinados a medir a 

capacidade de aprender a realizar uma determinada função. Não é aceitável a 

ausência de relação entre o desempenho no teste e o desempenho da função. 

A validação do teste ganha contornos reais se estes conseguem demonstrar 

que medem capacidades relacionadas à função. 

 

-O nível de instrução, ou quantos anos de escolarização a pessoa possui, 

também são considerados nos testes para emprego. Algumas pesquisas 

(Jencks,1972.apud Gardner,1998,p.301)  tinham indicado que pessoas com 

níveis semelhantes de escolaridade que ingressam em ocupações 

semelhantes atingem níveis semelhantes de sucesso profissional.Isto é, apesar 

das diferenças individuais e , como já sabido, das diferentes combinações de 

habilidades de cada um e diferentes escores obtidos em testes de admissão 

em emprego,estas pessoas atingem níveis semelhantes de 

desempenho.Assim, se um indivíduo com um desempenho não tão bom em 
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medidas tradicionais ainda consegue cursar a escola, ele talvez tenha aquilo 

que é necessário pra sair-se bem na organização. 

 

-As correlações entre escores de teste e desempenho no trabalho, variam de 

acordo com o tipo de trabalho. Os testes de inteligência predizem o 

desempenho dos profissionais liberais melhor do que predizem o desempenho 

de indivíduos em outras funções tendo em vista que, a função por eles 

exercida, é de caráter acadêmico e essas pessoas certamente possuem 

habilidades lingüísticas e lógico-matemáticas mais desenvolvidas naturalmente. 

 

                          Existem características necessárias ao mundo do trabalho, que 

não são medidas pela maioria dos testes como, por exemplo, a busca por 

soluções práticas para um determinado problema. Gardner nomeia a 

inteligência prática como possuir e aplicar entendimentos do senso comum e 

da experiência vivenciada aos problemas que encontramos no dia-a-dia do 

trabalho.  

                      Há ainda outros fatores identificados pelo autor como não 

detectados pelos testes formatados como: estilos de trabalho, que seria a 

maneira como cada indivíduo aplica a sua inteligência no trabalho incluindo aí a 

perseverança, interação com o grupo e senso de dedicação; a motivação, força 

emocional que tem correlação direta com o desenvolvimento de habilidades, 

pois se a pessoa tem prazer na atividade que desempenha, ela se envolve e 

mantém a atividade por mais tempo. Em resultado, as suas habilidades 

aumentam e ela buscará mais desafios e seu crescimento será evidente; a 

colaboração, como sendo a capacidade cooperativa de trabalhar bem com os 

outros. 

                              A ênfase nas variáveis relativas ao indivíduo, como a 

inteligência, motivação ou confiabilidade, não pode sozinha explicar o sucesso 

no trabalho tão almejado pelos administradores e gestores corporativos. 

Fatores sociais associados ao meio ambiente de trabalho são claramente 

importantes: as pessoas precisam ter oportunidades para usar e desenvolver 

suas capacidades.  

                   Mas até estas oportunidades podem não ser suficientes. O 

desenvolvimento destas capacidades num mundo profissional cada vez mais 
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complexo, pode ir além do local do trabalho e penetrar profundamente na 

esfera social. 

 

 

 

“ O cérebro de uma pessoa, de qualquer 

pessoa,contém todo o potencial de percepções, 

belezas e arranjo linguísticos, simbólicos, cinestésicos 

e lógico-matemáticos que abrigam todo o saber 

humano possível.Todo ser humano é saber em 

semente, pronto para brotar tão logo aprenda a 

construir-se em comunhão com o objeto imprescindível 

de todas as fantasias previsíveis - o mundo em 

vivemos.(ANTUNES,1998,p.5) 
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CONCLUSÃO 

                       A Teoria das Inteligências Múltiplas assume enorme relevância 

ao conseguir derrubar a idéia de uma inteligência única e geral, levada como 

bagagem pelo indivíduo pela vida inteira e cenário único da sua vida pessoal e 

profissional. Sabemos que hoje toda pessoa é herdeira de um conjunto de nove 

inteligências diferenciadas que deve a sua carga genética e a história evolutiva 

de seu grupo específico, e que essas inteligências se combinam e se articulam 

de maneira única e singular em cada indivíduo. Muitas podem ser as soluções 

de uma situação problema e muitos podem ser os produtos criados e aceitos 

numa determinada cultura, levando-se em consideração a diversidade de 

modos de agir, pensar e adquirir conhecimento das pessoas. 

                        As organizações são necessariamente atingidas por esses 

estudos revolucionários. Gestores e colaboradores devem buscar se conhecer 

bem, suas melhores capacidades de produzir e, cada um produzindo dentro do 

seu melhor padrão, atingir um patamar de desenvolvimento pessoal e 

corporativo de excelência. Muitas empresas já mudaram seus critérios de 

seleção e avaliação levando em consideração as diferenças dos tipos de 

inteligência, e dando mais importância à capacidade de se relacionar de um 

candidato, por exemplo, hoje sabidamente tão importante quanto a sua 

capacidade intelectual. Lidar com as emoções no ambiente de trabalho, 

trabalhar em time e ser ético com colegas de trabalho e com o ambiente 

organizacional, são habilidades e competências indispensáveis ao sucesso 

profissional. As empresas, como as escolas, devem procurar critérios de 

desenvolvimento pessoal e profissional, baseado no elenco de inteligências, 

estimulá-las na direção das competências necessárias para o trabalho. 

                        È preciso, por parte do Pedagogo Empresarial, estudo e 

fundamentação teórica, observações cuidadosas, sensibilidade e envolvimento 

para a identificação de “novos” indivíduos, novos talentos, novas inteligências. 

Acordá-las no empenho das capacidades desejadas, certamente conduzirá a 

produtividade almejada e, sobretudo, a pessoas mais felizes.  
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