
                                                         

A teoria das inteligências múltiplas trata das potencialidades humanas. Enquanto futuro profissional, 

é importante que você conheça as suas aptidões e aprenda a desenvolvê-las, para que assim possa 

chegar ao mercado de trabalho com um bom nível de autoconhecimento, sabendo o que você faz de 

melhor, como também as habilidades que ainda precisam ser desenvolvidas. Cada pessoa possui 

habilidades específicas em evidência e pode aprender como melhorar cada uma delas. Vejam agora 

quais são elas: 

• Inteligência Linguística ou Verbal 

 

Sensibilidade para os sons, ritmo e significado das palavras: sensibilidade para as diferentes funções 
da linguagem. Habilidade para usar a linguagem para convencer, agradar, estimular ou transmitir 
ideias.Tem presença forte em oradores, escritores, poetas, jornalistas, advogados, redatores 
publicitários e vendedores. 
 

• Inteligência Musical 

Habilidade para produzir e apreciar ritmo, tons, timbres, para discriminar sons, para apreciar a 
música, tocar instrumento ou compor. Músicos, compositores e dançarinos são exemplos dessa 
inteligência.  

• Inteligência Lógico-Matemática 

 

Sensibilidade e capacidade para perceber padrões matemáticos ou lógicos, habilidade para lidar com 
uma série de raciocínios, para explorar padrões, levantar hipóteses, para experimentar de forma 
controlada. Essa inteligência tem presença muito forte em matemáticos, engenheiros, bancários e 
contadores, entre outros. 
 

• Inteligência Espacial 

Capacidade para perceber o mundo visual e espacial e de atuar sobre ele. Capacidade de pensar em 
termos tridimensionais, de perceber imagens externas e internas, de criar, transformar ou modificar 
imagens, de se localizar e localizar objetos no espaço. Ela é especialmente desenvolvida, por 
exemplo, em arquitetos, navegadores, pilotos, cirurgiões, engenheiros e escultores. 

 

• Inteligência Cinestésica 

Capacidade para controlar os movimentos do corpo, para usar a coordenação fina e ampla no 
esporte, nas artes cênicas ou plásticas. Permite que os indivíduos manipulem objetos com precisão e 
se movam de forma coordenada e precisa. Encontrada mais fortemente em atletas, dançarinos, 
malabaristas educadores físicos e atores. 
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• Inteligência Interpessoal 

Capacidade para entender e interagir de forma efetiva com outras pessoas, para discernir e 
responder apropriadamente aos temperamentos, motivações, humores e desejos dos outros. Esse 
tipo de inteligência ressalta nos indivíduos de fácil relacionamento pessoal, como líderes de grupos, 
políticos, terapeutas, professores e vendedores. 

• Inteligência Intrapessoal 

Acesso aos sentimentos próprios e capacidade para diferenciá-los. Conhecimento sobre capacidades, 
limitações, inteligências e desejos próprios. Habilidade para se perceber e para usar este 
conhecimento no planejamento e direcionamento da própria vida. Como esta inteligência é a mais 
pessoal de todas, ela só é observável através dos sistemas simbólicos das outras inteligências, ou 
seja, através de manifestações linguísticas, musicais ou cinestésicas. 

 

 

Avalie Suas Inteligências 

 

Use esta escala para avaliar o seu potencial nas diferentes áreas. 

1 – nunca ou nada 

2 – raramente ou um pouco     

3 – freqüentemente ou bastante   

 4 – sempre ou demais 

 

1 Gosto de cantarolar para mim mesmo.  

2 Aprendo melhor quando me explicam a razão.  

3 Gosto de organizar objetos no espaço (quebra-cabeças, mapas etc.).  

4 Gosto de fazer escolhas lógicas.  

5 É fácil expressar-me por escrito.  

6 Aprendo melhor quando toco os objetos.  

7 Uso música quando tenho que aprender algo novo.  

8 Prefiro passar meu tempo livre na companhia de outros.   



9 Preciso ver para entender.  

10 Gosto de charadas numéricas.  

11 Adoro ler.  

12 Desenho, mexo-me, mudo de posição, mesmo quando estou atento.  

13 Adoro trabalhos manuais.  

14 Gosto quando há música de fundo.  

15 Gostaria de poder me exercitar a todo o momento.  

16 Aprendo melhor quando escrevo.  

17 Sou sensível às necessidades e sentimentos dos outros.  

18 Gosto de poder escolher as músicas que ouço.  

19 Gosto de avaliar meu desempenho.  

20 Gosto de desenhar.  

21 Gosto de aprender palavras novas (por exemplo, em outros idiomas).  

22 Compreendo o ponto de vista dos outros.  

23 Sinto-me bem trabalhando sozinho.  

24 Consigo “ler” os outros e mudar minhas ações para atendê-los.  

25 Gosto de atividades que envolvam cálculos numéricos.  

26 Lembro-me de melodias com muita facilidade.  

27 Compreendo minhas fraquezas e minhas habilidades.  

28 No meu tempo livre gosto de ficar sozinho.  

29 Gosto de planejar no papel (pôsteres, colagens, gráficos etc.).  



30 Imito o andar e os movimentos dos outros muito bem.  

31 Planejo minhas ações.  

32 Gosto de falar enquanto penso.  

33 Adoro montar e desmontar objetos.  

34 Costumo ser escolhido para organizar o grupo.  

35 Prefiro atividades escolhidas por mim.  

 

Agora, complete o quadro abaixo e descubra a pontuação para cada inteligência. 

 

Dimensões Itens Total 

1. Verbal 5 + 11 + 16 + 21 + 32     =  

2. Lógica  2 + 4 + 10 + 25 + 31     =  

3. Musical 1 + 7 + 14 + 18 + 26     =  

4. Espacial 3 + 9 + 20 + 29 + 33     =  

5. Cinestésica 6 + 12 + 13 + 15+ 30     =  

6. Interpessoal 8 + 17+ 22+ 24+ 34     =  

7. Intrapessoal 19 + 23 + 27+ 28 + 35     =  

 

Fonte: Howard Gardner. Inteligências Múltiplas – a teoria na prática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


