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RESUMO 
 
 

PIBID: AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS INSERIDO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
RESUMO Estudando Howard Gardner e as 7 inteligências abordadas por ele, vimos que, o ser 
humano em sua totalidade apresenta facilidades e dificuldades em executar alguma tarefa. 
Gardner específica em: inteligência verbal linguística, inteligência lógica matemática, 
inteligência naturalista, inteligência espacial, inteligência cinestésica corporal, inteligência intra 
e inter-pessoal, visto que, cada ser humano tem suas habilidades mais aguçadas e outras 
nitidamente habilidades pouco desenvolvidas. Visando o desenvolvimento motor e cognitivo 
dos alunos, escolhemos este tema para apresentar aos 3º e 4º anos do ensino fundamental I 
da EMEF Cônego José Luiz Pereira Ribeiro, sendo aproximadamente 90 crianças participantes 
deste projeto, com duração de quatro meses, onde temos a intenção de trabalharmos as 
inteligências dentro do esporte e também do desenvolvimento das habilidades básicas, assim 
como para o auxílio do comportamento dos alunos com seus colegas de classe, professores e 
funcionários, dando destaque para cooperação, trabalho em grupo, liderança e auto- 
conhecimento. O projeto acontecerá uma vez por semana, sendo que, trabalharemos duas a 
três aulas para cada inteligência. Este trabalho se encontra em andamento, porém, já 
identificamos uma melhora significativa em relação à percepção por parte dos alunos, em 
diagnosticar onde eles encontram mais facilidades e dificuldades em executar uma atividade. E 
vem sendo muito interessante os próprios alunos perceberem que cada integrante da sua 
turma tem sua inteligência mais aguçada para ajudar a cumprir algo e até mesmo para suprir 
uma necessidade da turma. Além de deixarmos a Educação Física escolar com temas bem 
amplos, não só trabalhar o esporte (inteligência cinestesica corporal), como também o teatro 
(inteligência verbal linguística), aulas interdisciplinares (inteligência lógica matemática), 
buscando sempre o auxílio dos próprios alunos e suas inteligências. Dessa forma, ressaltamos 
a grande importância de projetos como este acontecerem dentro da unidade escolar, 
principalmente quando a escola esta inserida num ambiente com famílias com problemas 
sócio-educativas, onde o comportamento das crianças normalmente são agitadas, dificultando 
o aprendizado significativo das disciplinas de uma forma geral, porém, quando os alunos 
percebem que é inteligente, que pode auxiliar um colega e que através deste projeto, ele pode 
aprender não só nas aulas de Educação Física, mas também transferir este conhecimento para 
qualquer outra disciplina e também para sua vida. Sua realização promove o auxilio na 
formação intelectual e comportamental dos alunos, bem como amplia os conhecimentos 
prévios dos estudantes bolsistas de Educação Física no que se diz respeito á prática da futura 
docência. Palavras-chave: Inteligências Múltiplas, auto conhecimento, cooperação.  


