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RESUMO  

O intuito desta pesquisa é colocar teorias e a pesquisa feita em campo a estudo, 
com o intuito de analisar os resultados perante a pesquisa, e fazer uma relação dela 
com o cérebro humano e seus funcionamentos, a partir da sua ligação com a 
inteligência que pode predominar em cada ser humano. O objetivo desse estudo é 
descrever as sub-inteligências atuante na vida das pessoas, nas atividades que 
atuam e como pode influenciar na sua personalidade e estilo de vida. Por meio de 
uma revisão de literatura relacionada a temática das sub-inteligências humanas e 
uma pesquisa de campo, buscamos resgatar uma breve base teórica do que é a 
inteligência humana e como funciona, e seus tipos de inteligências como elas podem 
acabar ressaltando as habilidades profissionais do ser humano. Os resultados 
basicamente demonstraram que nos participantes analisados, existe uma ligação 
direta com a relação de inteligência predominante e a profissão que a pessoa 
exerce, o que gera uma influência na personalidade do sujeito, seja ela de ordem 
física ou cognitiva. Assim, concluímos que a inteligência na vida humana resulta em 
personalidades distintas para cada sujeito, podendo ser mais desenvolvida em uma 
do que outras pessoas, contudo, não podemos dizer que uma pessoa possa ser 
mais inteligente que a outra e sim que cada pessoa tem habilidades diferenciadas e 
mais aplicadas na sua forma de vida. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O propósito desse trabalho é relacionar os tipos de inteligências na influência 

da vida das pessoas em como elas agem e o que fazem, e como as sub-

inteligências podem ser desenvolvidas pelo corpo humano e como cada uma atua 

tanto física como cognitiva. 

O problema deste estudo é como é feita a atuação das sub-inteligências na 

vida humana? A importância desse estudo refere-se pelo fato de que a maneira 

como cada inteligência pode ser mais desenvolvida que outra, ou que por esse fato 

algumas pessoas podem ter mais dificuldade em algumas áreas cognitivas ou físicas 

e como isso influencia na sua relação humana ou em atividades que ela atua na sua 

vida profissional.  

A inteligência humana não significa apenas uma representação humana ou 

capacidade de executá-la. É um conceito amplo e diverso que abrange não apenas 

a mente humana, mas toda a estrutura corporal e cognitiva do ser humano 

(FREITAS, 2010). 

A inteligência é um conjunto simples e rápido, inteligência é um conjunto de 

sub-inteligências que é dividido de acordo com cada tipo de atividade humana.Sub-

inteligência é a capacidade do ser humano em realizar uma determinada atividade 

envolvendo tanto a parte física como a cognitiva (FREITAS,2010). 

Não se pode dizer que uma pessoa é mais inteligente que a outra, cada pessoa 

desenvolve um tipo de inteligência que está mais ligada com sua personalidade.  O 

conjunto dos nove tipos de sub-inteligência forma o conceito de inteligência humana 

e estabelece a sua grande amplitude que abrange além da mente e da cognição, a 

capacidade motora, o físico, as emoções e as relações humanas. (FREITAS,2010) 

Partindo deste entendimento, o objetivo desse estudo é descrever as sub-

inteligências atuante na vida das pessoas, nas atividades que atuam e como pode 

influenciar na sua personalidade e estilo de vida. 

 

 

 



 

 
 

 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

2.1 A teoria das inteligência múltiplas 

 

A teoria das inteligências múltiplas foi estudada pelo psicólogo Howard Gardner 

como um contrapeso para o paradigma da inteligência única. Ele propôs que a vida 

humana requer o desenvolvimento de vários tipos de inteligências. Portanto, 

Gardner não entra em conflito com a definição científica de inteligência como sendo 

“a capacidade de resolver problemas ou fazer coisas importantes”. 

Sub-inteligência é a capacidade do ser humano em realizar uma determinada 

atividade envolvendo tanto a parte física como a cognitiva (TEIXEIRA,2015). Existem 

nove tipos de sub-inteligência: espacial, lingüística, musical, lógica matemática, 

corporal, intrapessoal, interpessoal, existencial e naturalista. Abaixo, vamos 

caracterizar brevemente cada uma delas: 

 

 Lógico-matemática: refere-se a capacidade de confrontar e avaliar objetos e 

abstrações, discernindo as suas relações e princípios subjacentes. Habilidade 

para raciocínio dedutivo e para solucionar problemas matemáticos. Cientistas 

possuem esta característica. 

 Linguística: remete-se a capacidade de dominar a linguagem e se comunicar 

com outros é importante em todas as culturas. Desde pequeno o ser humano 

aprende a usar a língua nativa para ser capaz de se comunicar de forma 

eficaz. A inteligência linguística não só se refere à capacidade de 

comunicação oral, mas a outras formas de comunicação como a escrita, 

gestual, etc. Quem domina melhor essa capacidade de comunicação possui 

uma inteligência linguística superior. Algumas profissões enfatizam esse tipo 

de inteligência como, por exemplo, os políticos, escritores, poetas, jornalistas. 

 Musical: identificável pela habilidade para compor e executar padrões 

musicais em termos de ritmo e timbre, mas também escutando-os e 

discernindo-os. Pode estar associada a outras inteligências, como a 

lingüística, espacial ou corporal-cinestésica. É predominante em 
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compositores, maestros, músicos, críticos de música como por exemplo, 

Ludwig van Beethoven, Leonard Bernstein, Midori, John Coltrane, Mozart, 

Maria Callas, Luís Miguel. 

 Espacial: refere-se a capacidade de observar o mundo e os objetos em 

diferentes perspectivas está relacionada a este tipo de inteligência, em que se 

destacam os profissionais de xadrez e artes visuais (pintores, designers, 

escultores…). Pessoas que se destacam nessa inteligência, geralmente têm 

habilidades que lhes permitem criar imagens mentais, desenhar e identificar 

detalhes, além de um sentimento pessoal de estética. Com essa inteligência 

desenvolvida, encontramos pintores, fotógrafos, designers, publicitários, 

arquitetos, e outras profissões que exigem criatividade… 

  Corporal-cinestésica: traduz-se na maior capacidade de controlar e 

orquestrar movimentos do corpo. É predominante entre atores e aqueles que 

praticam a dança ou os esportes, como por exemplo Ronaldo, Kaká, Marcel 

Marceau, Martha Graham, Michael Jordan, Eusébio, Messi, Sébastien Loeb. 

 Intrapessoal: expressa na capacidade de se conhecer, é a mais rara 

inteligência sob domínio do ser humano pois está ligada a capacidade de 

neutralização dos vícios, entendimento de crenças, limites, preocupações, 

estilo de vida profissional, autocontrole e domínio dos causadores de 

estresse, entre outros diversos comandos de vida que permite a pessoa 

identificar hábitos inconscientes e transformá-los em atitudes conscientes. 

 Interpessoal: permite ficar conscientes de coisas que os nossos sentidos não 

conseguem captar. É uma inteligência que nos possibilita interpretar palavras, 

gestos, objetivos e metas subentendidos em cada discurso. A inteligência 

interpessoal aprimora a nossa capacidade de empatia. É uma inteligência 

muito valiosa para as pessoas que trabalham com grandes grupos. Sua 

capacidade de detectar e compreender as circunstâncias e problemas dos 

outros será maior com a inteligência interpessoal. Professores, psicólogos, 

terapeutas, advogados e educadores são perfis que têm uma pontuação 

muito elevada neste tipo de inteligência descrita na teoria das inteligências 

múltiplas. 
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 Naturalista: traduz-se na sensibilidade para compreender e organizar os 

objetos, fenômenos e padrões da natureza, como reconhecer e classificar 

plantas, animais, minerais, incluindo rochas e gramíneas e toda a variedade 

de fauna, flora, meio-ambiente e seus componentes. É característica de 

biólogos, geólogos mateiros, por exemplo. São exemplos deste tipo de 

inteligência Charles Darwin, Rachel Carson, John James Audubon, Thomas 

Henry Huxley. 

 Existencial: investigada no terreno ainda do "possível", carece de maiores 

evidências. Abrange a capacidade de refletir e ponderar sobre questões 

fundamentais da existência. Seria característica de líderes espirituais e de 

pensadores filosóficos como por exemplo Jean-Paul Sartre, Søren A. 

Kierkegaard, Frida Kahlo, Alvin Ailey, Margaret Mead, Bento XVI e o Dalai 

Lama. 

 

A literatura indica que todos os seres humanos possuem esses tipos de sub-

inteligências porém umas são mais desenvolvidas em uns do que em outros. Esses 

tipos de inteligências, foram criadas a partir da teoria das inteligências múltiplas 

desenvolvida por uma equipe de pesquisadores da universidade de Havard liderada 

pelo psicólogo Howard Gardner. (TEIXEIRA,2015) 

No entanto a pesquisa afirma que o ser humano pode ter mais de um tipo de 

inteligência desenvolvida, isso explica o porquê de algumas pessoas terem mais 

talentos em algumas áreas do que em outras (TEIXEIRA,2015). 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização de pesquisa 

Esse estudo se caracteriza por uma pesquisa de campo descritiva baseada em 

Marcone e Lakatos(2008).  

 

3.2 Local e participantes 
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Foi feita em Toledo Paraná, os locais de aplicação da pesquisa foi feita em uma 

escola de dança, agropecuária e escola de ensino médio, os participantes foram no 

total de três pessoas, um homem e duas mulheres, com idade de 20 a 23 anos de 

idade. 

 

3.3 Instrumentos de coleta de dados 

Foi aplicado um teste de reconhecimento de inteligência múltipla aplicada aos 

três participantes, na forma de um único questionamento baseado em Teixeira 

(2015), com a finalidade de indicar qual tipo de sub-inteligência era mais 

predominante na pessoa. 

 

3.4 Procedimentos de coleta de dados 

O procedimento foi feito com a aplicação de questionário aos três participantes, 

correlacionando o resultado com a profissão da pessoa pesquisada. 

 

3.5 Análise de dados  

Foi de forma qualitativa baseada nos pressupostos de Marconi e Lakatos 

(2008), com resposta separadas de acordo com o perfil profissional dos 

participantes. Assim, conseguiu-se ter um embasamento de como as sub-

inteligências influenciam na vida das pessoas e em suas maneiras de agir. Cada 

profissão se relacionava com a inteligência predominante na pessoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados relacionados as inteligências múltiplas apontaram as seguintes 

informações: 

 Professora de dança: verificamos que sua inteligência predominante foi a 

inteligência corporal predominante em pessoas que tem facilidade em 

fazer manobras com seu próprio corpo, como dançarino. Nela 

encontramos que as habilidades motoras do corpo são necessárias para 

utilizar ferramentas ou para expressar certas emoções, é essencial para 

o desenvolvimento desta profissão. Além disso, a capacidade intuitiva da 

inteligência corporal é utilizada para expressar sentimentos através do 

corpo. 

 Agrônomo: resultado foi a inteligência naturalista, predominante em 

pessoas que compreendem com facilidades os fenômenos naturais. 

Chegamos a esta dedução pelo fato do profissional ter a capacidade de 

detectar, diferenciar e categorizar as questões relacionadas com a 

natureza, como espécies animais e vegetais ou fenômenos relacionados 

ao clima, geografia ou fenômenos naturais. Em relação a literatura, 

verificamos que este tipo de inteligência foi adicionado mais tarde ao 

estudo original de Inteligências múltiplas de Gardner, em 1995. Gardner 

achou necessário incluir nesta categoria porque é uma das inteligências 

essenciais para a sobrevivência do ser humano e de outras espécies 

(TEIXEIRA, 2015). 

 Professora do ensino médio: o resultado foi a inteligência interpessoal, 

aonde sua capacidade é de conhecer os outros ou lidar com público. 

Estabelecemos esta consideração pelo fato da professora conseguir 

interpretar palavras e gestos dos alunos, principalmente nos trabalhos 

em grupos. 

 

De modo geral entendemos que os resultados obtidos nesta pesquisa 

condizem com o fato de que o resultado de cada pessoa pesquisada foi relacionada 



 

 
 

 
 

com sua profissão, ou seja, as sub-inteligências predominantes em cada pessoa 

condizia com o que ela tinha mais facilidade em trabalhar, se expressar e agir. 

 Assim, entendemos que a professora de dança possuiu predominante a 

inteligência corporal predominante em pessoas que tem facilidade em fazer 

manobras com seu próprio corpo. Para o agrônomo resultado foi a inteligência 

naturalista, predominante em pessoas que compreendem com facilidades os 

fenômenos naturais. E para professora do ensino médio o resultado foi a inteligência 

interpessoal, aonde sua capacidade é de conhecer os outros ou lidar com público. 

É interessante destacar que no livro Inteligências Múltiplas: A teoria na pratica o 

autor Gardner afirma não endossar (mas nem dissociar-se) das organizações que se 

esforçam para criar testes, experimentos e publicações, no sentido comercial, em 

torno de sua teoria. (GARDNER,1994, p.05). 

“Existem evidências persuasivas para a existência de diversas 
competências intelectuais humana relativamente autônomas abreviadas 
daqui em diante como ‘inteligências humanas’. A exata natureza e extensão 
de cada estrutura individual não é até o momento satisfatoriamente 
determinada nem o número preciso de inteligências foi estabelecido. 
Parece-me porém estar cada vez mais difícil negar a convicção de que há 
pelo menos algumas inteligências, que estão relativamente independentes 
umas das outras e que podem ser modeladas e combinadas numa 
multiplicidade de maneiras adaptativas por indivíduos e culturas” 
(GARDNER 1994,p.7). 

 

Segundo Gardner(1994) a inteligência é: “Um conjunto de habilidades que 

permite que uma pessoa resolva problemas e o potencial de encontrar ou criar 

soluções para problemas, o que envolve adquirir novos conhecimentos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como conclusão final da pesquisa, entendemos que as inteligências múltiplas 

geram grande influência das inteligência na vida humana, e como isso se torna 

importante para melhor entendimento da função cerebral, já que cada pessoa tem 

uma personalidade diferenciada e mais desenvolvida que outras pessoas, mas o 

mesmo não se diz ao fato que uma pessoa possa ser mais inteligente que a outra e 

sim que cada pessoa tem habilidades diferenciadas e mais aplicadas na sua forma 

de vida. 
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