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RESUMO

Este  trabalho  tem  por  objetivo  apresentar  uma proposta  de  estratégias  de  ensino
baseadas nas Inteligências Múltipla dos alunos do curso de Ciências Contábeis de duas
Instituições de Ensino Superior de Volta Redonda (Pública e Privada). Neste sentido, a
pesquisa  tem  lastro na literatura num primeiro momento, em que foram extraídas as
categorias de inteligências múltiplas. Num segundo momento realizado  um  Survey
junto aos alunos dos cursos de Ciências Contábeis de uma Instituição Pública e outra
Privada/Volta Redonda, de duas turmas de 1º período. Os dados foram coletados por
meio de um instrumento cuja finalidade é identificar as inteligências múltiplas, por meio
do  Inventário  de  Inteligências  Múltiplas  para  adultos,  desenvolvido  por  Thomas
Armstrong e aperfeiçoado por Gardner. A pesquisa tem caráter exploratório/descritiva.
A partir  dos  resultados  alcançados,  foram apresentadas  propostas  de estratégias   de
ensino e aprendizagem com vistas à formação de Competências endereçadas aos alunos
dos cursos de Ciências Contábeis objeto desta investigação. Os resultados mostraram-se
satisfatórios,  validando  os  procedimentos  metodológicos  apresentados.  Percebe-se  a
importância da utilização das técnicas de ensino, de acordo com o modo preferencial e a
identificação  das  inteligências  predominantes  nos  indivíduos,  o  que  possibilita  um
melhor  desenvolvimento  das  competências  profissionais  requeridas  à  luz  de  uma
sociedade contemporânea.  Espera-se que este  estudo  seja  mais  um  instrumento para
subsidiar os professores e gestores da educação não - exclusivamente para os cursos de
Ciências Contábeis  com  vistas a melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem nas
Instituiçôes de Ensino Superior.

Palavras-chave:  Inteligências  Múltiplas;  Estratégias  de  Ensino  e  Aprendizagem;
Formação de Competências em Ciências Contábeis
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Tempos de desafios

No  século  XXI  o  desenvolvimento  de  competências  pessoais  deixou  de  ser  uma

decisão pessoal e passou a ser estratégia das empresas. Respostas vêm sendo dadas a esses

desafios. E apesar de ainda isoladas, certas proposições começam a ser incorporadas no meio

acadêmico e empresarial para redirecionar as questões de ensino e aprendizagem. E o fato das

pessoas  manterem-se  atualizadas  vem  reforçar  a  importância  da  Educação  na  formação

continuada,  reinserindo  os  indivíduos  em  novas  sociedades  construídas  em  torno  da

informação  e  do  saber,  e  colocando-a  como  uma  das  “mais  notáveis”  manifestação  da

mundialização.

Analisando as exigências de profissionais cada vez mais preparados, percebe–se que

são  requeridos  também  para  os  profissionais  de  contabilidade.  E  neste  sentido,  as

Universidades têm se preocupado cada vez mais com a formação dessas novas competências.

O  mercado  de  trabalho  exige  uma  formação  continuada  e  reforça–se  a  importância  da

Educação, pois insere os indivíduos em novas sociedades construídas em torno da informação

e do saber, por meio de metodologias inovadoras proporcionadas pelas tecnologias. Para isso,

novos métodos e técnicas de ensino são igualmente requeridos para suprir essas exigências.

No  entanto,  há  uma  preocupação  concernente  à  qualidade  de  ensino  oferecida  pelas

instituições de ensino superior, com vistas ao alcance de resultados de elevada performance. A

eficácia na aprendizagem pressupõe motivação e condições de estudos apropriadas para esse

efeito.

Neste  sentido,  é  necessário  um  planejamento  educacional  que  leve  em  conta  as

necessidades individuais de aprendizagem, pois cada pessoa possui sua forma preferencial de

aprendizagem e seu modo de processar as informações recebidas. Tradicionalmente, a fase de

planejamento é elaborada sem levar em conta o outro lado, o usuário do sistema. É essencial

considerar as formas de aprendizagem do aluno. Cada indivíduo tem a sua forma de processar

informações de perceber, pensar e resolver problemas (OLIVEIRA et. al., 2007, p. 2). Antes

da aquisição de competências necessárias às  exigências  sociais,  é importante  conhecer  as

habilidades individuais, o processo de ensino-aprendizagem inerente a cada indivíduo, além

das inteligências de cada aluno.
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Como ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem, o estudo da teoria das

inteligências  múltiplas,  proposta  por  Howard  Gardner,  possibilita,  a  descoberta  das

habilidades individuais. “A Teoria das Inteligências Múltiplas possibilita, durante o processo

de ensino aprendizagem, o perfeito desenvolvimento do indivíduo de forma holística, ou seja,

socialmente,  tecnicamente e  individualmente”  (MARCHETI,  2001,  p.  4).  Ao  conhecer  as

inteligências múltiplas possibilita uma melhor  definição de estratégias de ensino aos alunos

com  vistas  à  formação de  competências  profissionais  requeridas  em  contabilidade.  Neste

sentido,  este  trabalho  tem por  objetivo  apresentar  uma proposta  de  estratégias  de  ensino

baseada  nas  inteligências  múltiplas  com vistas  à  formação de  competências  profissionais

requeridas aos alunos dos cursos de Ciências Contábeis das Instituições de Ensino Superior,

objeto desta investigação.

Ao conhecer as inteligências múltiplas possibilita uma melhor definição de estratégias

de ensino dos alunos com vistas à formação de competências profissionais requeridas em

contabilidade.  Neste  sentido,  este  trabalho  tem por  objetivo  apresentar  uma  proposta  de

estratégias  de  ensino  baseada  nas  inteligências  múltiplas  com  vistas  à  formação  de

competências  profissionais  requeridas  aos  alunos  dos  cursos  de  Ciências  Contábeis  das

Instituições de Ensino Superior, objeto desta investigação.

Salienta-se, no entanto, que outros estudos já foram desenvolvidos sobre o tema em

questão, como por exemplo: Lucas e Trentin em 2010 investigaram as capacidades humanas

importantes  para  o  perfil  do  contabilista  e  quais  devem receber  maior  atenção durante  a

graduação e preparar esses profissionais para o mercado de trabalho. Outro estudo realizado

por Roth em 2015 tratou de verificar a associação entre as inteligências múltiplas elencadas

por Howard Gardner e a percepção do estereótipo do contador. Embora alguns estudos já

elaborados sobre o tema, nenhum tratou de estratégias de ensino e aprendizagem baseadas nas

inteligências múltiplas dos alunos do curso de Ciências Contábeis.

1.2 Problema de Pesquisa

Quais  estratégias  de  ensino  e  aprendizagem,  baseadas  nas  inteligências  múltiplas,

podem ser definidas para a formação de competências profissionais requeridas, para os alunos

do curso de Ciências Contábeis de duas Instituições de Ensino Superior de  Volta  Redonda,

considerando uma Pública e outra Privada ?
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1.3 Objetivos

1.3.1  Geral

Esta pesquisa tem por objetivo propor estratégias de ensino e aprendizagem, baseadas

nas inteligências múltiplas para a formação de competências profissionais requeridas para os

alunos do Curso de Ciências  Contábeis de duas  Instituições de Ensino Superior  de Volta

Redonda, considerando uma Pública e outra Privada.

1.3.2 Específicos

 Levantar, à luz da literatura, as categorias de Inteligências Múltiplas;

 Identificar,  mediante  a  aplicação  de  um  Survey,  as  inteligências  múltiplas  dos

acadêmicos do curso de Ciências Contábeis do 1º Período das duas Instituições de

Ensino Superior;

 Propor  estratégias  de  ensino-aprendizagem  para  formação  de  competências  dos

alunos de ciências contábeis (1º período) com base nas Inteligências Múltiplas.

1.4 Metodologia

Pesquisa de caráter exploratório/descritiva, pois tem como objetivo tornar conhecido,

explícito e construir hipóteses concernentes ao processo de ensino– aprendizagem, além de

descrever características de determinada população. O método exploratório, segundo Santos

(2004), é realizado habitualmente por  meio  de levantamento bibliográfico, entrevistas com

profissionais  que  se  dedicam  na  área  estudada  visitas  a  websites  etc.  O  levantamento

bibliográfico foi desenvolvido por intermédio de livros e artigos que defendam as teorias das

inteligências múltiplas. A pesquisa descritiva é feita através de levantamento ou observações.

Para Gil (2007, p. 42), “As pesquisas descritivas são juntamente com as exploratórias, as que

habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática”.

Os  procedimentos  técnicos  de  coleta  e  análise  de  dados,  que  delinearam  esta

investigação  científica,  foram  a  pesquisa  bibliográfica  e  o  estudo  de  caso.  "A pesquisa

bibliográfica é desenvolvida  com base em material  já elaborado, constituído principalmente

de livros e artigos científicos”. (GIL, 2007, p. 44). Conforme Santos (2004), o estudo de caso

consiste no estudo sistemático de um ou poucos objetos afim de que se obter conhecimento,

através  de  detalhamento.  “O  estudo  de  caso  é  uma modalidade  de  pesquisa  amplamente

utilizada nas ciências biomédicas e sociais”. (GIL, 2007, p.54). 

O estudo é um Survey,  onde  houve a avaliação  de duas Instituições de Ensino

Superior com oferta do curso de ciências contábeis em Volta Redonda, uma Pública e outra
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Privada, com aplicação nas turmas de 1º período, apoiando à investigação comparativa. O

processo de coleta de dados se realizou por intermédio de instrumento validado. A análise dos

dados foi de caráter quali-quantitativo. Os sujeitos da pesquisa são os alunos dos cursos de

Ciências Contábeis do 1º período das referidas instituições. Procurou-se aplicar o questionário

considerando o total de respondentes, ou seja, população equivalente à amostra. Os resultados

foram  analisados  individualmente,  considerando  cada  uma  das  Instituições  e  depois  foi

realizada uma análise em conjunto das Instituições.

1.5 Organização do Trabalho

Este trabalho está estruturado nos seguintes capítulos:

Capítulo 1 – Definição do Trabalho  apresenta o tema, o problema de pesquisa, a

metodologia utilizada, além dos objetivos geral e específicos a serem alcançados por meio do

estudo. Expõe as justificativas, reforçando as contribuições que o trabalho proporcionará para

o meio acadêmico.

Capítulo  2  –  Fundamentação  Teórica:  Ensino  e  Aprendizagem;  objetiva-se

apresentar os conceitos de ensino e aprendizagem, além de esclarecer os enfoques teóricos

deste  processo;  Inteligências  Múltiplas  expõem  a  teoria  das  inteligências  múltiplas,

desenvolvido por Howard Gardner; Estratégias de Ensino e Aprendizagem e Formação de

Competências  apresentam  as  diversas  estratégias  e  técnicas  de  ensino,  bem  como  as

principais competências necessárias ao contador.

Capítulo 3 – Metodologia, Resultados e Análises, descrevem a metodologia adotada

quanto à tipologia da pesquisa, coleta de dados, população, amostra. Além disso, apresenta os

resultados dos dados coletados, bem como as análises e a proposta de estratégias de ensino e

aprendizagem.

Capítulo  4  –  Conclusões  e  Sugestões,  neste  último  capítulo  são  expostas  as

conclusões do trabalho, apresentando as sugestões para estudos futuros.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No  mercado  de  trabalho  sempre  ocorrem  frequentes  transformações  que  incluem

novas  exigências,  onde  as  valorizações  das  competências  pessoais  se  destacam  como

características  profissionais  necessárias.  Com  isso,  surgem  novas  proposições  no  meio

educacional e empresarial que delineiam o processo de ensino e aprendizagem. Analisando

essas novas demandas profissionais, percebe–se que  há  novas competências requeridas dos

profissionais de contabilidade. Neste novo cenário, a formação de novas competências passa

por  estratégias  de  ensino  e  aprendizagem  apropriadas  à  formação  dos  profissionais.  No

entanto, a definição de estratégias de ensino e aprendizagem não é uma tarefa  tão  simples,

uma vez que é necessário conhecer as atitudes, habilidades, conhecimentos dos alunos, além

de conhecer como este indivíduo processa as informações e quais os tipos de inteligências

predominante nos indivíduos. Nesta perspectiva, como ferramenta para o processo de ensino-

aprendizagem, o estudo da teoria das inteligências múltiplas, proposta por Howard Gardner,

possibilita,  a descoberta das habilidades individuais. “A Teoria das Inteligências Múltiplas

possibilita,  durante  o  processo  de  ensino  aprendizagem,  o  perfeito  desenvolvimento  do

indivíduo  de  forma  holística,  ou  seja,  socialmente,  tecnicamente  e  individualmente”

(MARCHETI, 2001, p. 4).

2.1 Cérebro, Mente e Inteligência

As interações que caracterizam a atividade mental e sua relação com o cérebro  há

muito  tempo  estão  sendo  pesquisadas.  Segundo  os  egípcios,  por  exemplo,  eles  tinham a

concepção de que o pensamento não estava dentro  no  cérebro,  mas  sim  no  coração (dai a

explicação da expressão em inglês by heart referente a memorização,  cuja tradução literal e

‘de  coração’).O  cientista  e  médico  Franz  Joseph  Gall,  em  sua  doutrina,  denominada

“frenologia”,  estudou  as  variações  do  crânio  humano,  e  determinou  que  as  relações  das

diferenças de tamanho e forma do cérebro.Com isso Gall (1950 apud GARDNER, 1994, p.

10) diz que as variações físicas determinam as diferenças intelectuais.Contudo,  mais  tarde

constatou-se que o tamanho do cérebro não está correlacionado com o intelecto do individuo.

Mesmo com algumas  falhas  encontradas  nas  proposições  de  Gall,  foi  ele  um dos

primeiros  cientistas  a  declarar  a  existência  de  que  diferentes  partes  do  cérebro  são
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responsáveis por diferentes funções. Assim essas declarações foram reforçadas pelo cirurgião

e  antropólogo  Francês  Pierre-Paul  Broca,  que  nos  anos  60  demonstrou  o  relacionamento

indiscutível  entre  uma  determinada  lesão  cerebral  e  uma  debilitação  cognitiva  especifica

(BRUNOSKI; RETORTA, 2010).

Com  isso  os  estudos  sobre  o  cérebro  e  a  mente,  revelaram  caminhos  para  o

entendimento sobre inteligência.  Nesse sentido, a definição  de uma  inteligência, que sempre

foi o mais aceito, onde a inteligência é única, sendo vista geralmente como uma “capacidade

de  resolver  problemas  ou  de  elaborar  produtos  que  sejam  valorizados  em  um  ou  mais

ambientes culturais ou comunitários, ou ainda, como a faculdade de conhecer, compreender,

discernir  e  adaptar-se”  (ANTUNES,  2005,  p.  13).  Assim  nesse  conceito  pedagógico  o

indivíduo era considerado inteligente quando obtinha boa classificação nos testes em que se

avaliavam o quociente de inteligência (QI). Com varias limitações, esses testes de inteligência

supunham que os indivíduos, que não tinham sucesso, deveriam ser considerados desprovidos

desta faculdade mental. No entanto, este tipo de avaliação preconiza somente o conhecimento

acadêmico e escolar, destacando as capacidades lingüísticas,  matemáticas e,  por vezes,  as

espaciais, de modo que o conceito de inteligência estaria sendo simplificado. E ainda como

diria Gardner (1994, p. 13):

[...]  as  tarefas  [deste  tipo  de  teste]  são  definitivamente  inclinadas  em favor  dos
indivíduos  nas  sociedades  com educação  escolar  e  particularmente  em favor  de
indivíduos  que  estão  acostumados  a  fazer  testes  do  tipo  papel-e-lápis  traçando
respostas claramente delineadas. [...] [os testes] apresentam poder de previsão para o
sucesso  acadêmico,  mas  relativamente  pouco  poder  preditivo  fora  do  contexto
escolar [...][texto incluído pelo autor]

Desse modo Gardner vem propor, diante de todas estas definições, a ampliação destes

conceitos de inteligência, e as possíveis intervenções para que elas se desenvolvam. Assim ele

deixando de rotular os indivíduos como “capazes” ou “não capazes”, “inteligentes” ou “não

inteligentes”,  pode-se  estar  aberto  ao  entendimento  das  diferenças  e  com  isso  encarar  a

diversidade de uma forma otimista (BRUNOSKI; RETORTA, 2010).

2.2 Ensino e Aprendizagem: Uma Leitura à Luz da Contabilidade

A educação atua como meio de inserção e integração da pessoa humana na sociedade e

modo de transmissão de valores, regras e padrões de comportamento. O ensino é o meio de

transmissão  de  orientações  a  um  indivíduo  que  facilitará  a  sua  aprendizagem,  sendo
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compreendido como ação educacional direcionada para aquisição de conhecimento, vinculado

a uma instituição de ensino. Aprender é planejar;  desenvolver ações; receber, selecionar e

enviar informações; estabelecer conexões; refletir sobre o processo em desenvolvimento em

conjunto  com  os  pares;  desenvolver  a  inter-aprendizagem,  a  competência  de  resolver

problemas em grupo e a autonomia em relação à busca, ao fazer e compreender (ALMEIDA,

2006, p.1).

A aprendizagem se dá por meio de processo cognitivo, sendo que o indivíduo adquire

conhecimento tornando-se capaz de integrar a sociedade (SILVA apud TORRES, 2014, p. 26).

Kubo e Batomé (2001, p. 4) acreditam que o ensino e aprendizagem não são termos isolados e

que eles compõem um processo, o processo de ensino-aprendizagem. Nesse aspecto, entende-

se que o ensino e aprendizagem se tornam indissociáveis. De acordo com Santos e Cunha

(2013,  p.  2)  “O processo de ensino-aprendizagem é identificado como aquele em que há o

envolvimento do aluno, professor, assunto e instituição”.

No  decorrer  dos  anos,  muitos  estudos  tentam  explicar  o  processo  de  ensino-

aprendizagem, contudo, por não haver consenso nas interpretações deste processo,  muitos

educadores  desprezavam  as  informações  que  geravam  as  teorias  da  psicologia  da

aprendizagem.  Por  isso,  muitos  continuavam  a  desenvolver  as  práticas  educacionais

tradicionais. No entanto, conclui-se que não há possibilidade de ensinar se não há ideia de

como o processo de aprendizagem se desenvolve (ZABALA, 1998). No processo de ensino-

aprendizagem podem-se distinguir três principais enfoques teóricos: o comportamentalista, o

cognitivista  e  o  humanístico.  A orientação  comportamentalista  enfatiza  o  homem  como

produto do meio, onde as regras sociais e comportamentais são os fatores que determinam a

aprendizagem. Por isso, não há consideração do que ocorre dentro do organismo como parte

ou todo do estimulo do processo de aprendizagem. A corrente cognitivista ressalta o processo

de cognição, no qual o universo de significados do indivíduo tem origem (AGUIAR, 2008).

A corrente  humanística,  que  respalda  este  trabalho,  considera  a  auto-realização,  o

crescimento pessoal e as escolhas do indivíduo como parte do processo de aprendizagem.

Nesse contexto, essa corrente percebe que a aprendizagem não se propõe apenas no aumento

do conhecimento, mas que é fruto das escolhas e atitudes do aprendiz (MOREIRA, 1985). A

sociedade  requer,  cada  vez  mais,  profissionais  aptos  para  atender  as  novas  demandas

profissionais.

Na formação do profissional contábil,  o processo de ensino-aprendizagem tem por

finalidade levar  aos  acadêmicos à  formação do conhecimento na busca  pela  competência
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profissional,  com  isso  suprir  os  anseios  da  sociedade.  Com  o  surgimento  dessa  nova

sociedade do conhecimento, o ensino da contabilidade necessita de um modelo interativo, em

que  professor e  aluno participem do processo de ensino-aprendizagem em busca da produção

e disseminação do conhecimento na área contábil. Com isso, o ensino em contabilidade deve

oferecer esquemas de crítica e ação lógica, que permita o acadêmico perceber o mundo e criar

novas  estratégias  e  habilidades  de  pensamento  no  campo  pessoal,  cultural  e  profissional

(SILVA,  2006,  p.  87).  Segundo  Parissoto,  Grande  e  Fernandes  (2006,  p.  3)  nota-se  a

complexidade e relevância do processo de formação do profissional contábil, por  meio  das

universidades, principalmente diante das mudanças sociais,  na qual a contabilidade não está

excluída (AGUIAR, 2008).

Nesse contexto, a área de atuação contábil constitui-se muito complexa e multicultural,

devido  aos  grandes  avanços  tecnológicos,  social,  comercial  e  institucional  (CRISPIM  E

MIRANDA,  2013).  Além  da  tecnologia  há  outras  exigências  advindas  dos  contextos

socioeconômicos e político,  fisco-tributário e da consciência ambiental  no  qual aumentam

assim a complexidade da profissão (OTT E PIRES, 2010;  Coelho, 2011). Com  isso  essas

grandes dificuldades induzem que há a necessidade de uma constante adaptação nos campos

profissional e educacional.

De acordo com Nassp (1979 como citado em FATT, 2000), os estilos de aprendizagem

são descritos como sendo comportamentos cognitivos, afetivos e psicológicos, e retratam a

percepção  das  pessoas,  suas  interações  e  suas  respostas  relacionadas  ao  ambiente  de

aprendizado.
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Quadro 1 Estilos de Aprendizagem 

(Fonte: VARK, 2011)

De acordo com Miranda et al (2011):

Baseado  em  maneiras  que  as  pessoas  percebem  as  coisas  e  consequentemente
aprendem, por meio de quatro dimensões, enumeradas por Dunn, Beaudry e Klavas,
(1989): a) cognitiva – maneira pela quais os indivíduos processam a informação pela
percepção,  pensamento,  resolução  de  problemas,  lembrança  e  relações  entre
acontecimentos;  b)  afetiva  –  relacionam  o  aprendizado  à  personalidade  pessoal,
possuindo  as  seguintes  características,  atenção,  emoção,  motivação,  incentivo,
curiosidade,  frustração  e  ansiedade;  c)  fisiológica  –conectam  o  aprendizado  às
características biológicas,  utilizando  os  sentidos, por exemplo; e d) psicológica –
entendem o aprendizado relacionado à individualidade de cada pessoa. Dessa forma
dentro das ciências biológicas, pode-se entender todos os indivíduos são diferentes e
com isso, pode-se levantar a hipótese cada pessoa é detentora de características e
comportamentos  diferentes  dos  demais.  Nesse contexto,  cada  indivíduo
provavelmente aprende de maneira diferente.
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Desse modo, as formas diferentes em que o indivíduo aprende está relacionada a cada

estilo de aprendizagem e pode ser definida de acordo com cada estratégia de  ensino utilizadas

pelo professor com a finalidade de aumentar a comunicação entre  eles,  melhorando assim o

desempenho dos  alunos e  efetivando o aprendizado (Quadro 1).  As  estratégias  de ensino

contidas no Quadro 1 e analisadas neste estudo foram extraídas de Marion (2001), Peléias

(2006), Gil (2009); Miranda e Miranda (2006); Miranda, Miranda e Mariano (2006).

2.3 As inteligências Múltiplas

2.3.1 Conceito de Inteligência

A palavra  inteligência  é  derivada  do  latim das  palavras  inter  =  entre  e  eligere  =

escolher. De acordo com o dicionário de Língua Portuguesa (2008:958) inteligência significa

a  “faculdade  de  pensar  e  compreender”.  Antunes  (2005)  conceitua  inteligência  como  a

capacidade do ser humano em compreender as coisas e escolhendo a melhor forma. Então

inteligência  é  capacidade intelectual  que habilita  o  homem a aprender, compreender  e  se

adaptar facilmente a  uma  nova situação. O  termo  inteligência pode ser definido de várias

formas, e é difícil encontrar um consenso entre elas. Assim, atualmente há dois consensos que

mais amplamente são aceitos: O relatório de Intelligence: Knowns and Unknowns, em 1995 e

Mainstream  Science  on  Intelligence  assinado  por  cinqüenta  e  dois  pesquisadores  em

inteligência em 1994, e estão dispostas a seguir:

O primeiro:

Os indivíduos diferem na habilidade de entender ideias complexas, de se adaptarem
com eficácia ao ambiente, de aprenderem com a experiência, de se engajarem nas
várias  formas  de  raciocínio,  de  superarem  obstáculos  mediante  o  pensamento.
Embora  tais  diferenças  individuais  possam  ser  substanciais,  nunca  são
completamente  consistentes:  o  desempenho  intelectual  de  uma  dada  pessoa  vai
variar em ocasiões distintas, em domínios distintos, a se julgar por critérios distintos.
Os conceitos  de  'inteligência'  são tentativas  de  aclarar  e  organizar  esse  conjunto
complexo de fenômenos.

O segundo: 

uma capacidade mental bastante geral que, entre outras coisas, envolve a habilidade
de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender
ideias complexas, aprender rápido e aprender com a experiência. Não é uma mera
aprendizagem literária, uma habilidade estritamente acadêmica ou um talento para
sairse bem em provas. Ao contrário disso, o conceito refere-se a uma capacidade
mais ampla e mais profunda de compreensão do mundo à sua volta   'pegar no ar',
'pegar' o sentido das coisas ou 'perceber' uma coisa.

Gardner  (1994)  também  definiu  inteligência:  “Inteligência  é  a  habilidade  para
resolver  problemas  ou  criar  produtos  que  sejam  significativos  em  um  ou  mais
ambientes culturais”. Assim a inteligência não pode ser comparada, pois são várias
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as aptidões que o ser humano possui, mas cada um desenvolve alguma em especial.
Como é o caso de Einstein que desenvolveu o seu raciocínio lógico-matemático e
Shakespeare a capacidade lingüística. Assim Gardner (1994) corrobora que “poucos
gênios são gênios em tudo. Einstein era um gênio matemático, Shakespeare era um
gênio  linguístico.  Nós  temos  todos  os  potenciais,  mas  alguns  são  mais
desenvolvidos”.

Sendo assim a inteligência também não pode ser medida. E a história confirma com

Alfred Binet, que, a pedido de muitos pais, criou o teste de QI (quociente de inteligência) para

medir o sucesso e o fracasso de crianças nas séries primárias. Esse teste fez grande sucesso

nos Estados Unidos que foi muito utilizado para recrutar soldados na 1ª  Guerra Mundial.

Atualmente,  no  entanto,  sabe-se  que  esse  teste  apenas  mede  o  raciocínio  lógico  e  não

inteligência que é algo mais complexo (RODRIGUES, 2015).

2.3.2 Inteligências Múltiplas

Howard  Gardner,  um  psicólogo  cognitivo  americano,  em  1979  uniu-se  a  outros

pesquisadores na Universidade de Harvard, com o objetivo de pesquisar sobre a natureza e a

realização do “Potencial Humano”. Ele percebia a necessidade de investigar sobre os talentos

internos  das  crianças,  especialmente  daquelas  que  eram  rotuladas  como  “incapazes”  de

aprender (AGUIAR, 2010).

Com  essa  investigação  Gardner,  em  1983,  publicou  sua  obra  Frames  of  Mind

(Estruturas da mente), e marcou assim o nascimento das Teorias das Inteligências Múltiplas,

que afirmava a existência de, no mínimo, sete inteligências básicas. Nesse contexto, esse novo

conceito trouxe grande impacto para educação no início dos anos 90 (AGUIAR, 2010).

Assim  a  Teoria  das  Inteligências  Múltiplas  não  atribui  maior  ou  menor  valor  a

determinada inteligência, diferente do que acontece no mercado de trabalho e na educação,

onde  as  inteligências  lingüísticas  e  lógico-matemáticas  são  mais  apreciadas.  Com  isso

Gardner se propôs a desafiar o teste de QI, que por muito tempo deixou muitos apavorados,

quando suas aptidões eram testadas e desmereciam a muitos, pois esse teste baseava-se em

uma  teoria  de  uma inteligência  genérica  que  podia  ser  medida  (AGUIAR,  2010).  Nesse

sentido a medição da inteligência,  por meio de testes,  era  para Gardner uma visão muito

limitada e assim ele disse:

(...)  a  teoria  das  inteligências  múltiplas  diverge  dos pontos  de  vista  tradicionais.
Numa  visão  tradicional,  a  inteligência  é  definida  operacionalmente  como  a
capacidade de responder a itens em testes de inteligência. A inferência a partir  dos
resultados  de  testes,  de  alguma  capacidade  subjacente,  é  apoiada  por  técnicas
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estatísticas  que  comparam respostas  de sujeitos  em diferentes  idades;  a  aparente
correlação  desses  resultados  de  testes  através  das  idades  e  através  de  diferentes
testes corrobora a noção de que a faculdade geral da inteligência, g, não muda muito
com a idade ou com treinamento  ou  experiência. Ela é um atributo ou faculdade
inata do indivíduo.    A teoria das
inteligências  múltiplas,  por  outro  lado,  pluraliza  o  conceito  tradicional.  Uma
inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que
são importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural. A capacidade
de resolver problemas permite à pessoa abordar uma situação em que um objetivo
deve ser atingido e localizar a rota adequada para esse objetivo. A criação de um
produto cultural é crucial  nessa  função, na medida em que captura e transmite o
conhecimento ou expressa as opiniões ou os sentimentos da pessoa. Os problemas a
serem resolvidos variam desde teorias  científicas  até  composições  musicais  para
campanhas políticas de sucesso. (1995, p.21).

Gardner  foi  influenciado  por  Piaget,  e  divergiu  dele  em  alguns  pontos.  Piaget

acreditava que  as crianças tinham o seu desenvolvimento em linha reta, e que na infância a

idade era sinônima de igualdade, onde todos tinham as mesmas características. Assim Gardner

diz que a mente é multifacetada e assim cada criança irá desenvolver suas habilidades de

acordo com suas tendências biológicas interligadas as experiências culturais, que cada pode

estar  em  vários  níveis  de  desenvolvimento  diferentes  (ARMSTRONG,  2001).  Assim  de

acordo  com  as  capacidades  consideradas  universais,  Gardner  (1995,  p.25)  teorizou

inicialmente 7 inteligências e posteriormente acrescentou mais 2, totalizando 9 inteligências,

que são:

MA -  Lógico-matemática:  Considerada  uma  das  inteligências  de  maior  prestígio  para  a

sociedade. Define-se pela habilidade de resolver problemas que envolvam números ou outras

operações  matemáticas.  Está  ainda  ligada  à  habilidade  de  usar  padrões,  manipulando

controladamente objetos, e à habilidade para lidar  com  diversos raciocínios a fim de resolver

problemas. 

Trata-se da sensibilidade para padrões, ordem e sistematização. Habilidade para lidar

com uma linha de raciocínio,  levantar  hipóteses,  trabalhar  com manipulação de  símbolos

(KRESPI et al, 2012). Brennand e Vasconcelos (2005) definem inteligência como sendo “um

tipo  de  inteligência  que  se  revela  na  capacidade  mental  do  humano  de  guardar,  na  sua

memória,  informações de representações de quantidade e de aplicar  essas informações no

cotidiano, resolvendo problemas” (BRENNAND E VASCONCELOS, 2005, p.30). 

Sendo assim, onde o indivíduo que possui o talento tem o processo de resolução do

problema surpreendentemente  rápido.  Nesses  ambientes  o  cientista  se  depara  com várias

hipóteses que quando avaliadas serão aceitas ou rejeitadas (ROPELATO et.al., 2011). Com
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isso esse acontecimento registra  também a natureza não verbal  da inteligência,  em que a

solução se dá antes mesmo de ser articulada. Isso acontece com ganhadores de Prêmio Nobel

ou então com quem possui a inteligência lógico-matemática (ROPELATO et.al, 2011).

LI - Linguística ou verbal:  Define-se na habilidade com a leitura e a escrita, que são muito

estimuladas  nas  escolas.  Outras  habilidades  são:  sensibilidade  aos  sons,  identificação dos

significados das palavras e compreensão das diferentes funções da linguagem. Facilidade para

aprender  novos  idiomas  e  para  transmitir  idéias.  Habilidade  para  contar  histórias  com

detalhes, para agradar e convencer pessoas (SABINO. ROQUE, s.d).

Desse modo, Gardner (1995, p. 25) afirma que:

o  dom  da  linguagem  é  universal,  e  seu  desenvolvimento  nas  crianças  é
surpreendentemente constante em todas as culturas. Mesmo nas populações surdas,
em que uma linguagem manual de sinais não é explicitamente ensinada, as crianças
freqüentemente  “inventam”  sua  própria  linguagem  manual  e  a  utilizam
secretamente.  Dessa  forma,  nós  vemos  como  uma  inteligência  pode  operar
independentemente  de  uma  específica  modalidade  de  input  ou  de  um  canal  de
output.

ES -  Espacial:  É definida como a habilidade para perceber o mundo visual e espacial  de

forma precisa. E a capacidade para manipulação de formas ou objetos mentalmente e, a partir

das percepções iniciais, criar tensão, equilíbrio e composição, numa representação visual ou

espacial.  Essa  inteligência  é  característica  dos  artistas  plásticos,  engenheiros,  arquitetos,

especialistas  em  computação  gráfica,  geógrafos,  marinheiros  e  cartógrafos  (SABINO.

ROQUE, s.d). 

Em crianças pequenas, pode ser percebido o potencial pela habilidade com quebra-

cabeças, jogos espaciais e a atenção a detalhes visuais. Se estimulada adequadamente desde a

infância, essa criança tornar-se muito mais criativa, tendo em vista que essa inteligência e

caracterizada  pela  capacidade  de elaboração de roteiros  ate  mesmo impossíveis  de  serem

percorridos na vida real e todo tipo de imaginação (ROPELATO, et.al., 2011).

Gardner (1994) descreve esta inteligência como a capacidade para perceber o mundo

visual e espacial de uma forma mais precisa. Percepção do mundo visual e espacial, pensar de

maneira tridimensional, criar, transformar e modificar imagens, se localizar e localizar objetos

no  espaço. Segundo Gardner (1994), a inteligência espacial  é definida  como  a solução de

problemas utilizando um sistema notacional de mapas ou,  a visualização de um objeto de um

ângulo diferente, como por exemplo, o jogo de xadrez.
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MO -  Corporal-cinestésica (ou físico-cinestésica):  Passarelli (1995) coloca que se tornam

características  marcantes  nesta  inteligência:  funções  corporais  desenvolvidas,  habilidades

miméticas, controle dos movimentos pré- programados, controle dos movimentos voluntários.

Habilidade  em  controlar  o  corpo,  de  forma  fina,  com  coordenação,  precisão  e

habilidade. Grande destreza e coordenação motora.  Essa inteligência apresenta habilidades

físicas específicas, como a flexibilidade, o equilíbrio, a coordenação, a velocidade, a força, a

destreza,  além  de  capacidades  próprio-ceptivas,  táteis  e  hápticas  (ARMSTRONG,  2001,

p.14). Segundo Gardner (1995, p. 24), o “conhecimento” corporal-cinestésico satisfaz muitos

dos critérios de uma inteligência porque:

executar uma seqüência mímica ou bater  numa bola de tênis não é resolver
uma equação matemática.  E,  no  entanto,  a  capacidade de usar  o  próprio
corpo para expressar  uma  emoção (como  na  dança), jogar um jogo (como
num esporte)  ou  criar um novo produto [...] é uma evidência  dos  aspectos
cognitivos do uso do corpo.

UM -  Musical:  O conceito da inteligência musical é definido por Antunes (2003) como a

capacidade  de  combinar  e  compor  sons  musicais,  os  seqüenciado  com  lógica  e  ritmo,

estruturando-os e criando harmonias e melodias além de deter um entendimento “geral” do

contexto musical  (ARMSTRONG, 2001).  Assim  com  essa  habilidade o indivíduo  tem a

capacidade de utilizar os sons de maneira criativa, usando o tom ou o timbre. Facilidade para

produzir e apreciar ritmos, tocar instrumentos e compor.

IP - Interpessoal: A inteligência interpessoal é uma das inteligências detentora de uma grande

influência e é muito importante em todas as sociedades globais (GARDNER,1994). Ela é

definida resumidamente como o relacionamento eficiente com os demais e na facilidade de

perceber fatos  relacionados aos aspectos pessoais de outros indivíduos.  Com isso pode-se

explicar a facilidade dos grandes comunicadores e líderes históricos, e contribui também na

compreensão da empatia demonstrada por algumas pessoas (WALTER et al, 2006).

Habilidade de interação de modo efetivo com outras pessoas, responde adequadamente

aos  temperamentos,  humores,  motivação,  além  de  compreender  seus  motivos.  Nesta

inteligência o  indivíduo  possui a capacidade de  se  relacionar bem  com  as outras pessoas e

ainda,  a  capacidade  de  compreender  e  perceber  as  motivações  e  inibições  dos  outros

(GARDNER,1994).
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IT -  Intrapessoal:  Habilidade de se conhecer  a si  próprio,  diferenciando as suas próprias

emoções, manifestando facilidade em reconhecer as suas fraquezas e as suas forças. A pessoa

é capaz de entender a si mesmo, lidar com seus desejos e sonhos, direcionar a própria vida de

forma efetiva (GARDNER,1994). A inteligência intrapessoal é caracterizada pela facilidade

de que a pessoa possui de ter uma autoimagem, consciência dos estados de humor, intenções,

capacidade de autodisciplina, auto- atendimento entre outros (ARMSTRONG, 2001).

Assim a inteligência intrapessoal concede ao indivíduo experiência da unidade e o

todo, com intuições sobre o futuro e sonhar e buscar a realização de determinados objetivos.

Nesse  sentido  esse  perfil  característico  desta  inteligência  conduz  para  a  preocupação,  a

concentração total da mente, senso de autoconhecimento até a capacidade de abstração e de

raciocínio  e  a  administração  de  sentimentos,  projetos  e  limitações.  (PASSARELLI,1995;

WALTER et al, 2008).

Natural: Sensibilidade com a natureza, para o entendimento da mesma e desenvolvimento de

habilidades biológicas. A habilidade de observar e entender o ambiente natural. Pessoas assim

têm  habilidade  para  identificar  e  classificar  plantas,  animais,  aspetos  geográficos  e  têm

preferência por ambientes naturais (campos, florestas) (GARDNER,1994).

Existencial:  Capacidades filosóficas, refletir sobre a existência e a vida (GARDNER,1994).

Assim  segundo  Gardner  (1994)  o  ser  humano  trabalha  com  todas  as  inteligências,  mas

desenvolve pelo menos duas delas. Assim também existem pessoas que desenvolvem mais de

uma  inteligência  e  são  conhecidos  como  superdotados.  Um exemplo  clássico  de  pessoa

superdotada é Leonardo da Vinci que se destacou como o cientista, matemático, engenheiro,

inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico.

2.4 Inteligências Múltiplas e psicologia cognitiva

A teoria  das  Inteligências  Múltiplas  afirma  que  é  necessário  incluir  pessoas  com

diferentes habilidades ao invés de excluí-las. Uma vez que as inteligências se manifestam de

maneiras  diferentes  em  níveis  desenvolvimentais  diferentes,  tanto  a  avaliação  quanto  a

estimulação  precisam  ocorrer  de  maneira  adequada  (GARDNER,  2012).  Assim  a

interdependência das competências cognitivas, relacionadas  com  o  meio  acadêmico geram

implicações  para  o  meio  educacional.  Assim  Smole  (2000),  afirma  que  “em  diferentes
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momentos os professores e pesquisadores da educação perceberam  as falhas e insuficiências

de um ensino seletivo, meritocrático”. Muitas pesquisas e ideologias filosóficas afirmam a

impossibilidade da dicotomia entre mente/corpo, cérebro/corpo, contudo há algumas ciências

que dizem o contrário. Com isso o meio educacional pode ser influenciado por essa segunda

corrente de pensamento,  pois  ela valoriza a mente  em  detrimento  do  corpo e suas variadas

formas de expressão de habilidades.

Assim Moreira (1995, p. 21) corrobora essa visão educacional quando afirma “[...]

ecoa  um  sinal  e  somos  cognição  em  matemática;  ecoa  outro  sinal  somos  cognição  em

ciências; ainda outro sinal faz-se ouvir e somos motricidade em aulas de Educação Física”.

Em contra partida Rosa e Rossi (2012) dizem que “[...] estudantes ativamente envolvidos em

discussões  teóricas  sobre  observações  requerem  formas  de  intermediação  de  saberes

disponibilizados pelo professor [...]”, em total integração e (re)construção de conhecimentos e

diversificação de propostas. Assim a teoria e a experiência precisam se encaixar e não buscar

uma  regra  para  seguir,  e  sim  produzir  conhecimento  para  uma  abordagem  educacional

contemporânea que a sociedade necessita. Assim Gardner propõe uma visão diferenciada da

mente e a produção de uma escola diferente.

Eu também gostaria de introduzir o conceito de uma escola centrada no indivíduo,
que considera seriamente esta visão multifacetada da inteligência. Este modelo de
escola baseia-se, em parte, nos achados científicos que ainda não existiam no tempo
de Binet; a ciência cognitiva (o estudo da mente) e a neurociência (o estudo do
cérebro) (GARDNER, 2012, p. 13).

Assim com um entendimento completo da mente e das competências cognitivas, dão a

base para uma reformulação das práticas de ensino. Com essas novas descobertas deve-se

avançar e construir novas práticas pedagógicas, deixando assim para trás práticas verbalizadas

e os discursos antagônicos que são tão usuais nos dias de hoje. Assim com 6a junção das

pesquisas das inteligências e dos diversos estilos cognitivos são essenciais para a construção

de uma nova educação (DA SILVA; BÉRGAMO, 2007). Assim:

(...) é importante identificar potencialidades e dificuldades num ponto inicial, para
que elas se tornem parte do planejamento educacional. As notáveis diferenças entre
os  indivíduos  também  colocam  em  dúvida  se  todos  deveriam  estar  seguindo  o
mesmo currículo e se, na medida em que existe um currículo uniforme, ele precisa
ser apresentado  da mesma maneira para  todos os indivíduos (GARDNER, 2012,  p.
147).

Associando-se, pois, a identificação desses talentos na perspectiva de valorizá-los a

todo um contexto ambiental cognitivo, percebe-se que o estímulo às múltiplas inteligências

está estreitamente associado a um novo sistema educacional (ANTUNES, 2010).
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2.5 Inteligências Múltiplas em Contabilidade

De acordo com uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC),

feita por Cardoso e Aquino, entre agosto de 2012 e julho de 2013, com 302.697 entrevistados,

foi possível definir algumas atribuições mais recorrentes entre os contadores que participam

do mercado brasileiro. Foram analisadas diversas áreas como gênero, faixa etária, renda etc.

O  primeiro  seria,  de  acordo  com  Cardoso  e  Aquino  (2013),  quais  as  atividades

realizadas  por  esses  profissionais,  dos  quais  aproximadamente  29,5%  é  composta  por

funcionários  da  iniciativa  privada.  Em relação  às  áreas  de  atuação  dos  profissionais  que

responderam ao questionário (44,1%) atuam na elaboração de demonstrações contábeis, quer

de empresas privadas ou de entidades do setor público.

De acordo com a pesquisa o contador que não desenvolve outra ocupação profissional

é de 71,6%, sendo as duas outras ocupações mais frequentes entre os Contadores: “Consultor,

perito, parecerista na área de Contabilidade” (8,1%) e “Professor de contabilidade” (6,5%).

Somente  3,1%  dos  contadores  respondentes  se  dedicam  à  atividade  de  comércio  ou

representação comercial.

Assim de acordo com esse perfil profissional dos contadores e relacionando-os com a

Teoria  das  Inteligências  Múltiplas,  pode-se  traçar  um  perfil  intelectual  que  pode  ser

considerado  ideal  ao  profissional  de  contabilidade,  evidenciando  as  inteligências  que  são

consideradas importantes para o acadêmico, e quais são imprescindíveis para o exercício da

profissão (REIS et al, 2015).

Nesse contexto a Inteligência Linguística é considerada importantíssima, porque além

da  capacidade  de  comunicação,  essa  inteligência  contribui  para  que  o  discente  possa

compreender o ensino, contribuindo para o seu diferencial de mercado, além do entendimento

de  diversas  áreas  através  da  leitura,  consegue  expor  logicamente  os  pareceres,  laudos

periciais,  realização de artigos científicos  e,  com isso pode utilizar  a  retórica durante um

processo de seleção (PIRES; OTT; DAMACENA, 2010).

Com  Cory  e Huttenhoff (2011) dizem que a Inteligência Lógico-matemática para o

contador é importante para o seu dia-a-dia numérico  no  trabalho, além da compreensão de

dados que possibilitam tomadas de decisões por parte dos gestores. Desse modo o contador

lida  com  padrões,  regularidades,  racionalidade,  cálculos,  lógica  e  quantificação  que  são

fundamentais para o exercício profissional.

As Inteligências Interpessoal e Intrapessoal estão relacionadas com a assimilação de

determinado grupo em atividades  coletivas  e  do  conhecimento  do  íntimo do próprio  ser,
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facilitando os diferentes trabalhos, e assim constituem em características essenciais para o

futuro profissional contábil (CORY; HUTTENHOFF, 2011).

2.6 Estratégias de Ensino e Aprendizagem e a Formação de Competências do Contador

Gardner, em sua teoria, acredita que a inteligência está  ligada aos diversos conceitos

de vida, necessidades, sociedades e culturas. Exemplificando, considerando uma sociedade de

marinheiros o conceito de inteligência está fortemente  ligado  às habilidades de navegação,

contudo, essa mesma habilidade, em uma sociedade de médicos cirurgiões, pode não ser tão

relevante (FLECK, 2008). Sendo assim,  as  diversas capacidades de resolução de problemas

ou  criação  produtos  que  possuem valor  em um ou  mais  ambientes  culturais  devem  ser

consideradas para definir a inteligência (GARDNER, 1995).

Segundo Pagotto (2007), as pesquisas de Gardner não apenas para a pluralidade da

inteligência,  mas  na  descoberta  que  a  inteligência  pode  ser  desenvolvida,  construída  e

adquirida.  De  acordo  com  Gardner  (2002),  a  percepção  do  mundo  é  influenciada  pelas

inteligências,  na  maneira  em que  se  estabelece  as  relações  e  necessidades.  Sendo assim,

acredita-se  que  os  diferentes  tipos  de  inteligência  podem impactar  as  opiniões  acerca  do

profissional contábil.

Em uma pesquisa  de  campo nas  áreas  de  ensino,  Oliveira,  Gubiani  e  Domingues

(2011), procuraram identificar se as inteligências múltiplas dos estudantes e os métodos de

ensino utilizados pelos professores estimulam as inteligências dentro do curso de graduação

em Ciências  Contábeis  em uma universidade  do  Sul  do  Brasil.  Por  meio  da  análise  dos

questionários  respondidos  pelos  discentes,  os  autores  puderam  inferir  que  inteligência

interpessoal obteve um destaque no curso de Ciências Contábeis.

No curso de ciências contábeis poderá haver acadêmicos com algumas inteligências

mais desenvolvidas,  como exemplo a inteligência lógico-matemática.  No entanto,  Gardner

(1994) propõe que todas as inteligências devem ser estimuladas para que ocorra o equilíbrio

entre as inteligências.

A estruturação didática e metodológica que procuram garantir a disponibilização de

informação, a prestação de serviço, são características das estratégias de ensino. A estratégia

de  aprendizagem refere-se  à  segunda  parte  deste  processo,  em que  o  aluno  de  posse  da

informação  que  recebeu,  por  meio  da  estratégia  de  ensino,  é  capaz  de  convertê-las  em

conhecimento. De acordo com Silva (2006, p. 73) “Para os alunos, é destacada a importância

de se adotar estratégias de aprendizagem para melhorar o aproveitamento e o desempenho”.
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As estratégias de ensino são, basicamente, desenvolvidas pelos professores. O modo

pelo  qual  o  professor  planeja  suas  aulas  é  determinante  para  absorção  ou  não  do

conhecimento pelo aluno (MAZZIONI, 2006). Muitas são as técnicas de ensino, que poderão

ser utilizadas como estratégia de ensino, dentre elas estão:

 Aula expositiva: Essa é a estratégia mais utilizada e por alguns educadores e

considerada  como  a  única  opção  existente.  Sua  utilização  é  recomendada

durante o processo de iniciação de um novo assunto (PARISOTTO; GRANDE;

FERNANDES,  2006).  Para  alguns  autores  essa  técnica  não  deve  ser

abandonada, mas aprimorada. No entanto, sendo considerada uma estratégia de

ensino  tradicional,  a  aula  expositiva  é  um  grande  instrumento  de  ensino,

quando há a participação ativa dos estudantes.

 Estudo de texto: Nesta técnica de ensino procura-se desenvolver a capacidade

de interpretação por meio das ideias de vários autores. Essa estratégia requer

motivação dos estudantes pela leitura. Por meio dessa técnica, o professor deve

realizar a primeira leitura, introdutória, e desenvolver debates com os alunos,

podendo concluir com elaboração de síntese.

 Estudo  dirigido:  Nessa  estratégia  busca-se  levar  o  aluno  ao  estudo  de

determinado  conteúdo  sob  orientação  do  professor,  sendo  de  modo

individualizado ou não.

 Discussão  e  debates:  Essa  estratégia  procura  facilitar  a  compreensão  do

conteúdo, por meio da discussão e debate de tema estabelecido, com auxílio do

professor. Essa técnica contribui para formação de um aluno que pratique a

liderança e para independência intelectual, deixando a subordinação.

 Seminário: Essa estratégia de ensino se caracteriza pela pesquisa individual ou

em grupos, que se concluirá com a apresentação da síntese ao outros alunos. O

objetivo dessa técnica é a pesquisa e a independência intelectual.

 Estudo de caso: Consiste na análise de situação real ou fictícia, com objetivo

de buscar soluções para os problemas.

 Estudo do meio: O objetivo dessa estratégia é aproximar as conjeturas da sala

de aula da realidade profissional, propiciando aquisição de conhecimento com

advento da experiência. Nesta técnica o educador pode solicitar que os alunos

elaborem síntese do que aprenderam por meio dessa estratégia.
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 Laboratórios e oficinas: Essas técnicas de ensino buscam aproximar as aulas

teóricas das atividades práticas que serão desenvolvidas pelos alunos  na  vida

profissional.  Contudo,  há  a  preocupação  dessas  estratégias  se  tornarem

rotineiras e extremamente técnicas, o que não é o objetivo.

 Jogo de empresas:  Nesta técnica de ensino o aluno tem a oportunidade, por

meio  de recurso tecnológico-internet, de vivenciar o processo de gerência de

uma empresa, privilegiando as tomadas de decisões. Machado e Nova (2008)

apresentam resultados referente a pesquisa elaborada por Andrade (2002), em

que trata das modalidades didáticas utilizadas pelo ensino de contabilidade.

Essa  pesquisa  mostra  que  dos  56  educadores  das  universidades  públicas,  100%

utilizavam a aula expositiva, à medida  que  apenas 48% utilizavam dinâmicas de grupos. A

predominância no uso da aula expositiva evidencia a deficiência no ensino de contabilidade,

por construir um acadêmico com desenvolvimento passivo. 

Com isso, há que se destacar que a educação contábil está em oposição à realidade de

mercado, em que há exigência de um profissional ativo dentro da organização e não apenas

um profissional  com conhecimento  técnico.  As  estratégias  de  ensino  buscam,  sobretudo,

construir conhecimento nas esferas do processo de ensino-aprendizagem, com isso, procura-se

suprir as novas demandas sociais e do mercado empresarial, que anseiam profissionais  com

excelência, com a reunião dos três requisitos básicos: habilidade, conhecimento e atitude, ou

seja, buscam-se profissionais com competência. Recentemente, a profissão contábil passou

por várias mudanças, que exigem as competências individuais. Neste contexto, considera-se a

harmonização de normas contábeis e de auditoria  no plano  internacional. Por isso, surge a

necessidade de atualização e adaptação do profissional contador.

Formação de Competências do Contador

Cardoso (2006) classifica as competências do contador da seguinte forma:

 Capacidades: analítica e de comunicação

 Habilidades: estratégias, informática, negociação, ouvir

eficazmente, atendimento e relacionamento externo.

 Conhecimentos:  ferramentas  de  controle,  legal, contabilidade  e  finanças,

planejamento, técnicas de gestão e gestão da informática.
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 Outras  características  pessoais:  autocontrole,  empreendedor,  integridades  e

confiança e trabalho em equipe.

A seguir são apresentadas as competências do Contador (CARDOSO, 2006, p. 

111): 

Quadro 2 Competências do Contador

Analítica Sabe analisar as partes de um problema

ou situação estabelecendo suas relações

para  formular  diversas  soluções  e  o

valor de cada uma. 

Moramed  e  Lashine  (2003)  e  AICPA

(1999) 

Autocontrole Mantém o  desempenho sob condições

estressantes  e  hostis.  Respondendo

positivamente  aos  problemas  sem

impulsividade e permanece calmo. 

Spencer  &  Spencer  (1993)  e  Laurie

(1995) 

Comunicação Estabelece  sintonia  nas  comunicações

com  pessoas  ou  grupos,  entendendo

mensagens  e  é  entendido,  Demonstra

boa articulação ao comunicar ideias por

escrito e verbalmente. 

Boyatzis, Stubbs e Taylor (2002); IFAC

(2003) e 

Abdolmohammadi, Searson e Shanteau

(2004) 

Empreendedor Desenvolver  soluções  criativas  aos

problemas  da  empresa  e  dos  clientes;

procurar inovar diante das restrições da

empresa. Assume riscos calculados. 

Spencer  &  Spencer  (1993),  Hardern
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(1995) e Laurie (1995) 

Visão Estratégica Compreende o que esta acontecendo no

mercado  e  na  sua  empresa.  Entende,

antecipa e procura responder além das

necessidades  dos  consumidores  no

longo prazo. 

Bower (1957) e Hardern (1995) 

Ferramentas de controle Conhece  e  utiliza  as  ferramentas  de

controle  e  gestão  como:  orçamento,

controle interno, custos, fluxo de caixa,

entre outros. 

Henning  e  Moseley  (1970)  e  IMA –

Siegel e Sorensen (1999) 

Legal Conhece  e  acompanha  as  tarefas

obrigatórias  como:  planejamento

tributário  e  atendimento  às  exigências

fiscais. 

Fonte: Cardoso (2006, p.111)
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3. METODOLOGIA, RESULTADOS E ANÁLISES SUBJACENTES

O presente  capítulo  descreve  os  métodos utilizados para a  realização da pesquisa:

aplicação, população, amostra e os procedimentos  na  coleta de dados. Assim, os resultados

podem ser expostos utilizando-se gráficos para análise. A metodologia utilizada foi: pesquisa,

resultados  e  apresentação  das  estratégias  de  ensino  e  aprendizagem  para  formação  de

competências.

3.1 Pesquisa

A pesquisa é de natureza qualitativa e quantitativa, uma vez que foram levantadas as

variáveis  qualitativas  (inteligências  múltiplas)  num  primeiro  momento.  Em  seguida  foi

aplicado um Survey com os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis de duas Instituições

de Ensino Superior na cidade de Volta Redonda. O levantamento foi aplicado com as turmas

de 1º período do curso de ciências contábeis das instituições de ensino, sendo uma de ensino

superior pública e outra de ensino superior privado (não identificadas aqui). Assim a escolha

de turmas de 1ª  período, justifica-se pelas possibilidades de que as universidades possam

adequar as estratégias de ensino e aprendizagem para o aluno ingressante. Espera-se com isso

que  estratégias  alternativas  possam  ser  implementadas  ao  longo  do  Curso  de  Ciências

Contábeis  na  perspectiva  de  formar  competências  profissionais  requeridas  adequadas  à

demanda  de  profissionais  em  um  mercado  cada  vez  mais  exigente.  Desta  forma,

potencialidades  técnicas  de  estratégias  de  ensino  podem  levar  a  um  melhoramento  na

qualidade do ensino e aprendizagem no curso de Ciências Contábeis das referidas IES.

A coleta dos dados (Tipos de Inteligências Múltiplas) foi elaborada por meio de um

questionário (instrumento) desenvolvido por Thomas Armstrong (2001), baseado na teoria das

inteligências múltiplas aperfeiçoado por Gardner. Assim Cervo, Bervian e Silva (2006, p. 66)

afirmam que universo ou população é definido por um conjunto de pessoas detentoras de

mesmas características impostas para um estudo. 

Com isso, a amostra caracteriza-se por uma parte que representa a população de alunos

presentes no dia que foi aplicado o questionário. Com relação à amostra, trata-se de uma parte

representativa  da  população.  O  universo  desta  pesquisa  nas  duas  Universidades  teve

aproximadamente 80 discentes matriculados, sendo 40 de cada instituição, e, a amostra foi de

36 alunos  que estavam presentes  no dia  da  pesquisa  e  que se  dispuseram a responder  o
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questionário.  Na instituição de ensino superior A, a  população era de 18 alunos,  e na de

ensino superior B de 18 alunos. 

Assim foram aplicados os questionários com os alunos presentes nos dias de pesquisa,

onde foi perguntado na Universidade A para 25 alunos se queriam participar da pesquisa e

apenas 18 disseram que sim. Na Universidade B tinham 20 alunos presentes e apenas 18

aceitaram participar da pesquisa. Foi entregue para cada um o questionário e depois foram

somadas as pontuações que eles colocaram nos quadros.

Nas Figuras 1 e 2, são apresentadas a porcentagem de acadêmicos, relacionado ao

gênero, dos alunos pesquisados das Universidades A e B.

Figura 1 Sexo dos discentes A

A figura 1 ilustra  que na Universidade A, 63% da amostra  são do sexo feminino,

enquanto que 37% são do sexo masculino.
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Figura 2 Sexo dos discentes B

Assim  a  figura  2  mostra  que  na  Universidade  B,  61%  da  amostra  são  do  sexo

feminino, enquanto que 39% são do sexo masculino. Este estudo justifica-se pela contribuição

que os  acadêmicos e  instituições  pesquisadas  trarão com a identificação das  inteligências

múltiplas,  onde  pode-se  desenvolver  métodos  de  ensino  que  desenvolvam  todas  as

inteligências. Com isso, busca-se a melhoria dos métodos de ensino, visando contribuir para o

desenvolvimento do aluno.

3.2 Resultados e análise

A seguir são apresentados os resultados. Nesse momento são evidenciados os dados

das inteligências múltiplas predominantes nos alunos das Instituições A e B. A análise foi

realizada individualmente e depois foi desenvolvido um estudo comparado entre os tipos de

Inteligências Múltiplas das duas Instituições. Por fim, é apresentada a proposta de Estratégias

de  Ensino  e  Aprendizagem a  partir  das  Inteligências  Múltiplas  levantadas.  A seguir  são

apresentados os resultados das Inteligências Múltiplas das Instituições pesquisadas.

3.2.1 Resultados das Inteligências Múltiplas nas IES Pública (A) e Privada (B)

3.2.1.1 Análise das inteligências múltiplas da Universidade A - Pública

Na  identificação  das  inteligências  na  Universidade  A,  a  figura  3  mostra  que  a

inteligência  lógico-matemática(Ma)  apresentou  predominância  com  19%  do  total  dos  18

discentes  questionados.  Esta  inteligência é  predominante entre  os  matemáticos,  e  assim é
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natural que ela seja adequada aos acadêmicos pesquisados, pois cursam o curso de ciências

contábeis. A inteligência corporal-cinestésico(Mo) apresentou participação de 17%, que são

indivíduos que possuem características como a habilidade em controlar o corpo, de  forma

fina, com coordenação, precisão e habilidade.

Figura 3 Tipos de inteligências dos alunos da Universidade A

Na sequência  verificou-se  que  14% dos  discentes  possuem a  inteligência  espacial

(ES).  Os  que  possuem  esta  inteligência  pensam  de  maneira  tridimensional,  criam,

transformam e  modificam imagens,  localizando  objetos  no  espaço.  A Figura  3  apresenta

ainda,  a  inteligência  intrapessoal  (It),  a  qual  está  presente  em  14%  dos  alunos.  Esta

inteligência  refere-se  à  alto  compreensão.  A inteligência  interpessoal  (Ip)  com  presença

predominante  em  13%  dos  alunos  pesquisados.  Estes  acadêmicos  são  predominante  em

indivíduos com habilidades de compreensão e interação com outras pessoas. A Com 12% de

presença  nos  acadêmicos,  a  inteligência  lingüística  (LI)  predomina  nos  indivíduos  com

sensibilidade  aos  sons,  identificação  dos  significados  das  palavras  e  compreensão  das

diferentes funções da linguagem. A inteligência Musical (Mu) contempla menor percentual

entre os discentes pesquisados. A inteligência  musical está presente em 11% dos acadêmicos.

3.2.1.2 Análise das Inteligências Múltiplas da Universidade B privada

De acordo com os questionários respondidos pelos acadêmicos da Universidade B, em

exposição  da  figura  4,  no  que  se  refere  a  inteligências  múltiplas,  verificou-se  que  a

inteligência lógico-matemática (Ma) apresentou predominância entre os alunos com 18%.



33

Figura 4 Tipos de inteligências dos alunos da Universidade B

As inteligências com o segundo maior percentual apresentado é a corporal-cinestésica

(Mo) com 16%, em seguida, a interpessoal (Ip) com 15%. A inteligência interpessoal está

relacionada à habilidade que o indivíduo possui, a capacidade de se relacionar bem com as

outras  pessoas,  e,  a  corporal-cinestésica  apresenta  algumas habilidades  físicas  específicas,

como a  flexibilidade,  o  equilíbrio,  a  coordenação,  a  velocidade.  O resultado da  pesquisa

revela que as inteligências com o quarto maior percentual é a inteligência lingüística (LI), que

inclui a capacidade de manipular vários domínios da linguagem, a inteligência espacial (ES)

que inclui a capacidade de perceber com precisão o  mundo  visual-espacial e a inteligência

Intrapessoal (It) que inclui  o autoconhecimento e a capacidade de agir adaptativamente com

base neste conhecimento, todas com 13%. Nesse grupo a inteligência musical (um) é a que

menos está desenvolvida com 12%, e que inclui sensibilidade  ao  ritmo,  tom  ou melodia e

timbre de uma peça musical.

3.2.1.3 Análise comparativa das Instituições analisadas
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Figura 5 Comparativo das inteligências

Na análise das inteligências, a figura 5 ilustra que  não  houve divergência quanto à

predominância das inteligências,  entre as instituições de ensino superior  pesquisadas.  Nas

duas  Instituições,  privada e  federal,  a  inteligência predominante foi  a  lógico-  matemática

(Ma) com 18% e 19%. Com isso, entende-se nessas instituições há maior habilidade  com

cálculos, quantificar, considerar proporções e hipóteses e que o desenvolvimento para essas

habilidades são iguais nos diferentes modelos de ensino. A inteligência que apresentou menor

percentual entre os acadêmicos das duas universidades foi a Inteligência musical (Mu) com 12% e

11%.

3.2.2 Proposta  de  Estratégias  de  Ensino  e  Aprendizagem  para  os  Cursos  de  Ciências

Contábeis a partir das Inteligências Múltiplas – IES

Quanto  às  inteligências  múltiplas,  verificou-se  que  nas  Universidades  A  e  B  a

inteligência que apresentou menor predominância foi inteligência musical.  Para aprimorar

esta inteligência, há algumas estratégias, tais como: praticar atividades voltadas à expressão e

à distinção de ritmos, tons e timbres. Assim atividades para estimular a inteligências menos

desenvolvidas são descritas no Quadro 3:

Quadro 3 Inteligências e estratégias de ensino-aprendizagem

Inteligências Estratégias de Ensino-Aprendizagem
Lingüística • Fazer leituras variadas 

• Produzir diferentes tipos de texto 
• Produzir jornal 
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• Trabalhar com debates e discussões 
• Produzir livros pessoais

Espacial • Fazer mapas, croquis, plantas e maquetes 
• Descrever trajetos 
• Resolver quebra-cabeças 
• Trabalhar com geometria 
• Produzir gráficos

Musical • Ouvir música 
•Trabalhar com ritmos, sons e tempos 
musicais 
• Compor músicas 
• Montar um coral 
• Usar instrumentos musicais  

Interpessoal • Desenvolver atividades que exijam 
cooperação 
• Promover trabalhos em grupo 
• Propor jogos 
• Estimular a comunicação oral e escrita

Desse modo as teorias de Gardner são relevantes para a compreensão do grupo de

alunos  e  assim elaborar  estratégias  de  acordo com as  inteligências  menos  desenvolvidas.

Assim segundo Sabino e Roque (s.d):

é possível realizar atividades que sejam desenvolvidas individualmente e em grupo,
que  equilibrem  o  nível  de  exposição  do  aluno  mais  extrovertido  e  do  mais
tímido,estimulem e  permitam a  participação  de  todos  os  alunos,  visem o  maior
índice  de  sucesso  em sua  realização,  calculado  com base  nas  competências  dos
alunos  envolvidos,  atendam  a  seus  interesses  e  necessidades,  permitam-lhes
reconhecer a eficácia de atividades que priorizam a memória visual, auditiva, oral,
dentre outros.

Nesse  contexto  a  Inteligência  que  mais  se  sobressai  nos  dois  grupos  é  a  Lógico-

matematica  e  sendo  assim  os  modelos  apresentados  por  Armstrong  (2007),  com  o

desenvolvimento  da  Inteligência  Lógico-matemática  através  da  resolução  de  problemas

matemáticos  já  faz  parte  da  grade  curricular,  a  exemplo  das  demonstrações  contábeis

elaboradas  durante  a  graduação.  Outras  estratégias  que são eficientes  para o processo de

ensino são válidas mas não universais e desse modo podem ser melhoradas e modificadas.

Com isso pode-se citar algumas como:

 Trabalhos  em grupos:  Para  Petrucci  e  Batiston  (2006),  ela  pode ser

utilizada para  grandes  turmas,  dividindo-as  em grupos,  facilitando a

discussão de determinado assunto proposto.
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 Aula  expositiva  dialogada:  Para  Anastasiou  (2004),  ela  pode  ser

definida como uma exposição do conteúdo com a participação ativa dos

estudantes.

 Oficinas: Para Afonso (2007, p.9),  elas  são realizadas em um número

variado  de  encontros,  focando  uma  questão  central,  que  o  grupo

escolhe dentro de um contexto social.

 Discussão e debates: Consiste em permitir que os alunos se expressem

e apresentem suas ideias, e respeitem o outro se posicionar, permitindo

que ele que a opinião do grupo é mais enriquecida (MASETTO, 2003,

p.100).

Existem  várias  metodologias  e  assim  essas  são  as  que  mais  contribuem  para  o

desenvolvimento  integral  dos  alunos  das  duas  universidades.  De  fato,  a  competência

profissional  do contador  passou a  ser  requisito  essencial.  Para  a  obtenção desta,  torna-se

indispensável um ensino que se ajuste a forma de aprendizagem individual, privilegiando as

habilidades pessoais que cada aluno possui. Dessa forma, haverá facilidade dos professores

proporcionarem, por meio de estratégias de ensino e aprendizagem, melhores orientações e

direcionamentos que possam ser oferecidos para que o estudante apresente um desempenho

mais favorável,  em um ambiente onde possam desenvolver todas as suas potencialidades.

Evidencia-se a importância dos estudos das inteligências múltiplas. Além disso, as análises

das inteligências múltiplas revelam quais os tipos de inteligências são mais desenvolvidas em

cada aluno, permitindo o uso destas na resolução de problemas.

Para  Zabala  (2008,  p.  28),  “a  prática  educativa  tem  privilegiado  as  capacidades

cognitivas, entretanto nem todas, somente aquelas que dão suporte as disciplinas e matérias

tradicionais”. Nos dias atuais, é necessário que o processo educacional atente para as demais

capacidades cognitivas, formando um indivíduo mais próximo da competência profissional.
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4. CONCLUSÃO

Este  trabalho  teve  por  objetivo  apresentar  uma  proposta  de  estratégias  de  ensino

baseada nas Inteligências Múltiplas dos alunos dos cursos de Ciências Contábeis de duas

Instituições de Ensino Superior de Volta Redonda, sendo uma Pública e uma Privada.  No

mundo, todos os indivíduos são detentores de muitos potenciais diferentes, contudo na maior

parte das vezes não são explorados, tendo como objetivo o seu desenvolvimento. Justamente

pelo fato das pessoas apresentarem perfis diferentes é que os papéis e posições da sociedade

são  preenchidos.  Assim,  as  inteligências  múltiplas  são  faculdades  independentes  do  ser

humano, sua formação origina-se de sua interação com o ambiente que o cerca, influenciando

sua forma de pensar e agir.

Salienta-se que o problema de pesquisa foi resolvido e os objetivos foram alcançados.

Ressalta-se que esta pesquisa não tem a pretensão de ser completa, mas antes de tudo, que

sirva para subsidiar o estado da prática e o estado da arte, uma vez que é mais uma ferramenta

nas  mãos  de  professores  e  gestores  da  educação,  em  particular  dos  cursos  de  Ciências

Contábeis de Instituições de Ensino Superior. 

Sendo assim esta pesquisa procurou analisar a presença de sete das nove inteligências

apontadas por Gardner nos alunos de diferentes instituições de ensino, uma pública e outra

privada, buscando identificar se existem diferenças entre os alunos ingressantes no curso de

Ciências  contábeis  nesses  diferentes  centros  de  ensino  pesquisados.  Isso  porque,  como

destaca Nogueira (2007), as pessoas não apresentam o mesmo nível de desenvolvimento das

IM.

Como  resposta  a  essa  delimitação,  observou-se  a  não  existência  de  diferenças

estatisticamente significantes na porcentagem das inteligências lógico-matemática, espacial e

corporal-cinestésica (Mo). Também se verificou, que os estudantes que escolhem por esse

cursos possuem os mesmos gostos e habilidades. Notou-se, ainda, que a não diferenciação

pode estar relacionada com as características das áreas de conhecimento, o que possibilita

considerar que os alunos escolheram seus cursos conforme suas habilidades pessoais e/ou que

o próprio curso estimula o desenvolvimento de determinadas inteligências. Por intermédio

destes resultados foi possível apresentar as estratégias de ensino e aprendizagem.

As estratégias de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento das inteligências dos

discentes, consiste na aplicação de atividades de ensino que envolvam musicas, resolução de
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quebra cabeças, leituras variadas dentre outras que juntas possam desenvolver integralmente

o aluno. 

O estudo feito enfatiza a importância e a aplicabilidade dos estudos de Gardner (1994)

e de Armstrong (2001) dentro do ensino superior, porque através das observações feitas, é

possível  sugerir várias propostas e atividades para os docentes e para a instituição, que teria

por  objetivo  um  melhor  equilíbrio  e  desenvolvimento  das  inteligências  múltiplas  dos

discentes, e,  com isso realizar um ensino utilizando diversas metodologias de acordo com as

necessidades e potencialidades dos discentes.

Portanto uma metodologia de ensino e a correta adequação de conteúdos e da grade

curricular  podem  impactar  no  processo  da  aprendizagem  e  no  desenvolvimento  das

inteligências múltiplas entre os discentes. Sendo assim com a visualização das inteligências

que mais  se desenvolveram pode-se sugerir  a direção de ensino,  coordenação e  ao corpo

docente do curso apliquem metodologias que desenvolvam as demais inteligências de forma a

promover um acréscimo as inteligências, pois elas são necessárias para o bom desempenho do

profissional  de ciências  contábeis.  Por  fim,  reafirma-se ainda  que as  inteligências  inter  e

intrapessoal são fundamentais  para compreender  melhor às necessidades de estratégias  de

ensino  e  aprendizagem no contexto  de  uma elevada educação.  Recomenda-se que outros

estudos desta natureza sejam realizados com amostras mais amplas de forma à obtenção de

resultados mais consistentes e desprovidos de vieses.
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ANEXOS
ANEXO A

Questionário de Thomas Armstrong utilizado para o levantamento das

Inteligências múltiplas

• Este questionário está sendo aplicado para identificar seu tipo de inteligência.
• Não existem respostas corretas nem erradas. Será útil na medida que seja sincero(a) em suas
respostas.
• Escreva 2 no quadro em destaque, se a afirmativa se aplica muito a você; 1, se aplica mais ou
menos a você; e, 0, se de modo nenhum se aplica a você.
1 Livros são muito importantes para mim.

2 Consigo facilmente computar números de cabeça.

3 Com freqüência vejo imagens visuais claras quando 
fecho meus olhos.

4 Eu sou o tipo de pessoa a quem as pessoas procuram
para conselho e orientação no trabalho ou em minha
vizinhança.

5 Estou envolvido em pelo menos um esporte ou 
atividade física em base regular

6 Tenho um voz agradável para canto.

7 Gasto regularmente um tempo sozinho para meditar,
refletir ou pensar acerca das questões importantes da
vida.

8 Consigo ouvir palavras em minha cabeça antes de ler, 
falar ou escrevê-las.

9 Matemática e/ou ciência estavam entre minhas 
matérias prediletas na escola

1
0

Sou sensível às cores.

1
1

Prefiro grupos de esportes, como badminton, volibol, 
ou softball a esportes individuais como natação e 
corrida.1

2
Acho difícil ficar parado por muito tempo.

1
3

Consigo identificar um nota musical desafinada

1
4

Tenho  freqüentado  sessões  de  aconselhamento  ou
seminários  de crescimento pessoal  visando aprender
mais acerca de mim mesmo.

1
5

Aproveito mais ouvindo rádio ou palavras gravadas 
em cassete do que vendo televisão ou filmes.

1
6

Gosto de brincar com jogos ou de resolver quebra- 
cabeças que exijam o raciocínio lógico.

1
7

Com freqüência uso uma câmera fotográfica ou uma 
câmera de vídeo para registrar o que vejo ao meu 
redor.
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1
8

Quando tenho um problema, me sinto mais inclinado
a  procurar  alguém  para  me  ajudar  do  que  tentar
resolvê-lo por mim mesmo.

1
9

Gosto  de  trabalhar  com  minhas  próprias  mãos  em
atividades  concretas  tais  como  costura,  tecelagem,
escultura  em  madeira,  carpintaria/marcenaria,  ou
modelagem.

2
0

Com freqüência ouço música através de rádio, discos, 
cassetes, ou CD’s.

2
1

Sou  capaz  de  reagir  aos  contratempos  da  vida   
com
tranqülidade.

2
2

Gosto de jogos de palavras, como Palavras Cruzadas, 
Anagramas, etc.

2
3

Gosto de fazer pequenas experiências do tipo “e se...”
(Por exemplo: “E se eu dobrasse a quantidade de água
com que rego minha roseira?”).

2
4

Gosto de brincar com jogos de quebra-
cabeças, labirintos, e outros jogos quebra-cabeças 
visuais.2

5
Tenho pelo menos três amigos íntimos

2
6

Minhas melhores idéias geralmente aparecem quando
saio para um longo passeio ou corrida, ou quando me
envolvo com um outro tipo de atividade física.

2
7

Toco um instrumento musical.

2
8

Tenho um hobby especial ou um interesse que 
conservo muito só para mim mesmo.

2
9

Gosto  de  divertir  a  mim  mesmo  ou  a  outros  com
palavras  difíceis  de  se  pronunciar,  com  rimas  sem
sentido, ou com palavras homônimas e homógrafas.

3
0

Minha mente busca padrões, regularidades,
ou seqüência lógica nas coisas..

3
1

Tenho, à noite, sonhos muito vivos.

3
2

Prefiro passatempos sociais, tais como Monopólio ou
Bridge,  a  recreações  individuais  tais  como  vídeo
games ou solitário.

3
3

Com freqüência gosto de passar ao ar livre o tempo 
livre que tenho.

3
4

Minha vida seria mais pobre se nela não houvesse 
música.

3
5

Tenho alguns alvos importantes para minha vida nos 
quais eu penso em bases regulares.

3
6

As  pessoas  às  vezes  têm  parar  e  pedir-me  para
explicar- lhes o significado das palavras que uso nos
meus  escritos e na minha fala.
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3
7

Sou uma pessoa interessada nos
novos desenvolvimentos na área da ciência.

3
8

Geralmente consigo me virar num território que me é 
desconhecido.

3
9

Gosto do desafio de ensinar aquilo que sei fazer a uma
pessoa, ou a um grupo de pessoas.

4
0

Com freqüência  uso  gestos  com as  mãos ou outras
formas  de  linguagem  corporal  quando   estou
conversando com alguém.

4
1

Andando  pela  rua,  às  vezes  me  surpreendo
cantarolando alguma música de comercial de TV, ou
me surpreendo com alguma outra melodia passando
pela cabeça.4

2
Tenho  uma  visão  realista  de  minhas  capacidades  e
fraquezas  (como  resultado  do  que  me  dizem  as
pessoas, ou do resultado que recebo de outras fontes).

4
3

Na escola, Português, Estudos Sociais, e História me 
foram mais fáceis do que Matemática e Ciências.

4
4

Eu creio que quase tudo tem uma explicação racional.

4
5

Gosto de desenhar ou rabiscar.

4
6

Eu me considero um líder (ou, as pessoas me chamam
de líder).

4
7

Eu tenho necessidade de tocar nas coisas a fim de 
aprender mais a respeito delas.

4
8

Consigo, com facilidade, acompanhar o ritmo de uma 
peça musical com um simples instrumento de 
percussão4

9
Eu preferiria passar o tempo sozinho numa cabana do
que num clube de campo sofisticado cheio de  pessoas
em volta.

5
0

Quando  estou  dirigindo  numa  auto-pista   expressa,
presto mais atenção nas palavras escritas nos painéis
do que na paisagem.

5
1

Às vezes penso em conceitos claros, abstratos, sem- 
palavras e sem-imagens.

5
2

Na escola, Geometria foi mais fácil que Álgebra.

5
3

Eu me sinto bem no meio de muitas pessoas.

5
4

Em parque de diversões, gosto de andar em trens de
terror, montanha russa, ou de ter experiências físicas
emocionantes.

5
5

Conheço a melodia de muitas canções diferentes ou 
peças musicais.

5
6

Eu me considero uma pessoa de força de vontade, ou 
de maneira independente de pensar.
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5
7

Minhas conversas incluem referências freqüentes a 
coisas que tenho lido ou ouvido.

5
8

Gosto de achar coisas que não têm lógica naquilo que 
as pessoas dizem e fazem em casa ou no trabalho.

5
9

Consigo  confortavelmente  imaginar  como  seria  a
aparência de uma coisa se ela fosse vista lá de cima a
partir da visão de um pássaro.

6
0

Gosto de me envolver em atividades sociais que 
estejam relacionadas   com   meu   trabalho, minha

igreja   oucomunidade
6
1

Eu me descreveria como uma pessoa bem coordenada.

6
2

Se ouço uma seleção musical uma ou duas vezes, sou
normalmente  capaz  de  cantá-la  de  um  modo
razoavelmente preciso

6
3

Mantenho um diário pessoal ou um diário para 
registrar os eventos de minha vida íntima.

6
4

Escrevi  algo recentemente de que em particular  me
orgulhei bastante ou que me rendeu o reconhecimento
de outras pessoas

6
5

Eu me sinto mais seguro quando algo já foi medido, 
categorizado, analisado, ou de algum modo 
qualificado6

6
Prefiro olhar material de leitura que tenha muitas 
ilustrações.

6
7

Eu preferiria muito mais passar minhas noites em 
festas agitadas a ficar sozinho dentro de casa.

6
8

Tenho necessidade  de  praticar  uma nova habilidade
em vez de simplesmente ler sobre ela ou assistir a um
vídeo que a descreva.

6
9

Com  freqüência  batuco  uns  sons  ou  cantarolo
pequenas  melodias,  enquanto  estou  trabalhando,
estudando, ou aprendendo algo novo.

7
0

Eu já sou autônomo ou já tenho, pelo menos, pensado 
seriamente em começar meu próprio negócio
Total Geral
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