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OBJETO DE APRENDIZAGEM COLABORATIVO  

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Autor:  Regina Lúcia Santos Pádua 

Estabelecimento : Colégio Estadual Professora Edithe 

Ensino:  Fundamental / Médio 

Disciplina:  Língua Inglesa 

Conteúdo Estruturante: O discurso 

Conteúdo Específico:  A construção do significado do texto em língua inglesa 

através de múltiplos olhares 

 

1 – Recurso de Expressão 

Problematização do Conteúdo 

Título:  Por um ensino significativo de Língua Inglesa 

Texto: 

O professor de Língua Estrangeira enfrenta grandes dificuldades em 

implementar um ensino significativo na Escola Pública 

Diante de sua difícil realidade, o educador necessita ir ao encontro de 

diferentes metodologias. E o adolescente, dentro do contexto social e político em 

que vive, tornar-se um agente transformador da sociedade na qual está inserido. 

Dessa forma, pretende-se, a partir de um texto gerador em língua inglesa 

aplicar a Teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner: múltiplas 

atividades para múltiplas inteligências objetivando a construção do significado do 

texto. 

 

Referências: 

           GARDNER, Howard; KORNHABER, Mindy L.; WAKE, Warren K. 

Inteligências : múltiplas perspectivas. Trad. Maria Adriana Veríssimo 

Veronese. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

 



2 – Recurso de Investigação 

2.1 – Investigação Disciplinar: 

Título: A Teoria das Inteligências Múltiplas e o texto gerador 

Texto: 

A realidade que envolve o ensino e a aprendizagem de Língua Inglesa 

suscita discussões desafiadoras para os profissionais da Educação e requer 

buscas constantes por soluções. 

O professor convive na sua prática diária com problemas tais como: número 

insuficiente de aulas semanais, carência de material didático, necessidade de 

metodologias motivadoras, desinteresse do aluno. 

Aliada a essa situação, o educador assiste “à proliferação das crenças de 

que só se aprende uma língua estrangeira morando fora do país ou em escolas 

especializadas”.(Leffa, 1998/1999). 

O ensino de Língua Inglesa acaba se restringindo a uma mera repetição de 

enunciados vazios, sem interesse tanto para o educador como para o educando e 

completamente descontextualizado. Acaba se resumindo à gramática pela 

gramática. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares para o Ensino de Língua 

Estrangeira Moderna (2006, SEED/PR): 

 

 

 

 

 

Propor atividades com textos autênticos, temas diversificados, diferentes 

gêneros discursivos e consonantes com o mundo que o adolescente de hoje está 

inserido é produzir cultura. É provocar transformação social. É buscar “o germe de 

uma resposta” contida no texto, segundo Bakhtin. 

A Teoria das Inteligências Múltiplas estudada e descrita por Howard 

Gardner acena como uma metodologia alternativa para o aluno e o professor de 

Inglês. 

Propõe-se que a aula de língua estrangeira constitua um espaço para 

que o aluno reconheça e compreenda a diversidade lingüística e cultural, de 

modo que se engaje discursivamente e perceba possibilidades de construção 

de significados em relação ao mundo em que vive.Espera-se que o aluno 

compreenda que os significados são sociais e historicamente construídos e, 

portanto, passíveis de transformação na prática social (DREs, 2006, p.29). 



Segundo Linda Campbell, estudiosa dos múltiplos tipos de inteligência 

apontadas por Gardner “Cada aluno é único e todos, a seu modo, oferecem 

contribuições valiosas para a cultura humana.” ( CAMPBELL, 2000,p.21 ). 

Em seu livro Estruturas da Mente, Gardner afirma que as inteligências “são 

ferramentas para a aprendizagem”. 

Além do mais, a Teoria das Inteligências Múltiplas contempla a 

heterogeneidade existente em sala de aula, o que tanto dificulta a ação do 

professor. 

O texto abre espaço para as discussões temáticas e o professor deve 

“propor situações de ensino-aprendizagem que sejam um desafio para a 

inteligência....” ( MARQUES, 1979. p.217 ), segundo Juracy Marques em seu livro 

Compreensão do Comportamento. 

Num primeiro momento, o professor deve identificar as diferentes 

inteligências existentes em sala de aula. Elaborar atividades (questionários 

abrangentes e direcionados, exercícios orais e/ou escritos) que possibilitem a 

formação de equipes de acordo com as áreas de inteligência. 

O trabalho em equipe favorece intenso dinamismo interpessoal de um 

grupo, oportuniza a cooperação e a solução, em conjunto de problemas. 

O passo seguinte consiste na apresentação do texto de forma motivadora. 

A escolha deste deve ser norteada pela definição de gênero discursivo explicitada 

por Bakhtin: “Cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso”. 

(BAKHTIN, 1992, p. 279) 

Em seguida os alunos se reúnem em equipes (previamente organizadas) 

para trabalharem atividades que estimulem as múltiplas inteligências e estejam 

relacionadas ao texto apresentado. 

Uma apresentação final dos trabalhos e uma releitura do texto gerador 

fecham o círculo de construção do significado do texto em diferentes níveis. 

 

Referências: 

BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 



           CAMPBELL, Linda; CAMPBELL, Bruce; DICKSON, Dee. Ensino e 

Aprendizagem por meio das Inteligências Múltiplas. 2 ed.Trad. Magda 

França Lopes. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 

 

           GARDNER, Howard. Estruturas da Mente: a Teoria das Inteligências 

Múltiplas. Porto Alegre: Artmed, 1994. 

 

SEED/PR (2006). Departamento de Ensino Médio, Orientações 

Curriculares.  Língua Estrangeira. Curitiba. 

 

2.2 – Perspectiva Interdisciplinar 

Título:  A Teoria das Inteligências Múltiplas: uma possibilidade de metodologia 

para as disciplinas escolares 

Texto: 

Pelo conteúdo exposto, é possível concluir que a teoria desenvolvida por 

Gardner pode ser utilizada como metodologia também em outras disciplinas 

escolares. 

De acordo com o psicólogo americano o ser humano possui oito (a 

inteligência naturalista foi posteriormente acrescentada) tipos diferentes de 

inteligência. Essas inteligências correspondem a oito pontos distintos de cérebro 

do homem. São elas: a inteligência lingüística ou verbal, a lógico-matemática, a 

espacial, a musical, a cinestésica-corporal, a naturalista e as inteligências 

pessoais, isto é, a intrapessoal e a interpessoal. 

As oito inteligências estudadas por Gardner abrem um leque de opções de 

trabalhos multidisciplinares no âmbito da escola. 

 

Referências: 

 

ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos. 8 ed. Papirus 

Editora, 2002. 



GARDNER, Howard; KORNHABER, Mindy L.; WAKE, Warren K. 

Inteligências: múltiplas perspectivas. Trad. Maria Adriana Veríssimo 

Veronese.Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

3 – Recursos Didáticos 

3.1- Sítios: 

3.1.1 Título:  Teaching English 

Endereço na web:  

www.teachingenglish.org.UK/think/methodology/intelligences.shtml. 

Comentário:  Você já pensou o porquê de seus alunos reagirem de maneiras 

diferentes às atividades em sala de aula?Por que alguns alunos gostam de 

trabalhar em grupos enquanto outros são mais produtivos trabalhando sozinhos? 

Ou por que diferentes grupos reagem diferentemente à mesma atividade? 

 

3.1.2 Título:  Planeta Educação 

Endereço na web:  

www.planetaeducação.com.br 

Comentário:  Um mundo de serviços para a escola. Vários links importantes para 

a prática do professor. 

 

3.1.3 Título: O site Quia 

Endereço na web:  

www.quia.com 

Comentário:  Cobre várias áreas do conhecimento, inclusive idiomas. 

 

3.1.4 Título: The Internet Picture Dictionary 

Endereço a web:  

www.pdictionary.com 

Comentário:  Dicionário de gravuras. Possui um banco de dados em outras quatro 

línguas além do inglês. Ótimo para ilustrar materiais de aula. 

 



3.1.5 Título:  Reviste Nova Escola 

Endereço na web:  

www.novaescola.com.br 

Comentário:  Não é específico para professores de língua estrangeira, mas é um 

site para educadores.Entre os pontos altos do site estão, além de edições on-line 

da revista, as seções “planos de aula” e “Interação”. 

 

3.1.6 Título: Puzzlemaker 

Endereço na web:  

www.puzzlemaker.com 

Comentário:  Criação de puzzles on-line para uso em sala de aula. 

 

3.1.7 Título:  The storyteller 

Endereço na web:  

www.thestoryteller.org.uk 

Comentário:  Histórias universais, tradicionais e contemporâneas para serem 

exploradas de diferentes maneiras pelo professor de língua inglesa. 

 

3.2 – Proposta de Atividades 

Título:  A Teoria das Inteligências Múltiplas aplicada ao estudo do texto em língua 

inglesa construindo o seu significado 

Texto: 

A proposta de atividade segue em seu desenvolvimento uma interação com 

a Teoria das Inteligências Múltiplas elaborada pelo psicólogo americano. 

Levando-se em conta a teoria de Gardner que postula que o aluno possui 

maneiras diferentes de aprender, Celso Antunes observa: 

 

 

 

 

 

Distancia-se do perfil de hoje o professor apenas preocupado com 

os fundamentos e os conteúdos da disciplina que leciona; conhece-los, 

evidentemente, é importantíssimo, mas compreender a maneira como a 

mente opera o conhecimento e assimila-o é primordial. (ANTUNES, 2002, 

p.15) 



Para que o emprego da metodologia proposta tenha sucesso e possibilite 

ao aluno construir o significado do texto apresentado, o professor necessita 

mostrar clareza nas seguintes etapas: 

1) O professor deve ter a preocupação de formar equipes de acordo 

com as áreas de inteligência. 

Aplicar atividades como questionários abrangentes e direcionados, 

exercícios orais e/ou escritos levam à identificação das múltiplas inteligências 

existentes em sala de aula. 

Sugestão de atividade com o intuito de classificar as diferentes inteligências 

em sala: 

Responda o questionário. Para cada atividade dê uma nota. 

• Se você for muito bom na atividade, marque 4. 

• Se você for somente bom na atividade, marque 2. 

• Se você não for bom na atividade, marque 0. 

A - Inteligência lingüístico-verbal 

1) Contar piadas e histórias. _____ 

2) Lembrar nomes de pessoas. ______ 

3) Relatar experiências vividas. ______ 

4) Apreender vocabulário. ______ 

      

B – Inteligência espacial 

1) Lidar com mapas._____ 

2) Desenhar. ______ 

3) Aprender com filmes e figuras. _____ 

4) Montar quebra-cabeças. _____ 

 

C – Inteligência cinestésica-corporal 

1) Imitar atitudes de outras pessoas. _____ 

2) Facilidade para atividades com dança. _____ 

3) Lidar com papel e madeira. _____ 

4) Fazer esportes. _____ 



D – Inteligência Interpessoal 

1) Liderar encontros e jogos. _____ 

2) Ajudar amigos. _____ 

3) Escutar o problema de outras pessoas. _____ 

4) Ter muitos amigos. _____ 

       

E – Inteligência Intrapessoal 

1) Estudar sozinho em bibliotecas. ______ 

2) Passar o tempo só, sem companhia. _____ 

3) Administrar os próprios sentimentos a favor de seus projetos. _____ 

4) Capaz de pensamentos independentes. ______ 

 

F – Inteligência lógico-matemática 

1) Fazer contas de cabeça. ______ 

2) Jogar xadrez. ______ 

3) Lidar com jogos que envolvam números. _____ 

4) Perguntar como as coisas funcionam. ______ 

 

G – Inteligência musical 

1) Achar que tem um “bom ouvido” para reconhecer notas 

musicais. _______ 

2) Cantar. ______ 

3) Tocar algum instrumento musical. ______ 

4) Ter um bom ritmo. _____ 

        

H – Inteligência naturalista 

1) Gostar de fazer experimentos na natureza. _____ 

2) Gostar de aprender sobre a natureza. _____ 

3) Reconhecer tipos diferentes das coisas. _____ 

4) Gostar de classificar as coisas em grupos._____ 

               



2) Num próximo momento, o professor deve apresentar o texto 

(cuidadosamente selecionado) de forma motivadora. Nesse primeiro contato o 

aluno deverá perceber determinadas características do texto.Ele deve ser levado a 

identificar o tema e reconhecer algumas palavras em língua inglesa. 

3) Após a apresentação do texto, os alunos se reúnem em equipes 

organizadas de acordo com as diferentes inteligências (identificadas através do 

questionário aplicado). 

4)  O professor deve, então, apresentar às equipes atividades 

relacionadas ao texto apresentado. 

5) O passo seguinte consiste na apresentação de cada equipe dos 

resultados obtidos. 

6)  Uma releitura do texto gerador deve ser feita fechando o círculo de 

construção do significado do texto nos diferentes níveis. 

    

Referências: 

ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos. 8 ed. Papirus 

Editora, 2002. 

 

GARDNER, Howard; KORNHABER, Mindy L.; WAKE, Warren K. 

Inteligências: múltiplas perspectivas. Trad. Maria Adriana Veríssimo 

Veronese.Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

           GARDNER, Howard. Estruturas da Mente: a Teoria das Inteligências 

Múltiplas. Porto Alegre: Artmed, 1994. 

 

SEED/PR (2006). Departamento de Ensino Médio, Orientações 

Curriculares.  Língua Estrangeira. Curitiba. 

 

 

 

 



4 – Recurso de Informação 

4.1 – Sugestão de Leitura  

 

Livro:  ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos. 8 ed. 

Papirus Editora, 2002. 

Comentário:  Celso Antunes apresenta o significado de inteligência e que ela pode 

ter seu desenvolvimento incrementado por estímulos. Quais estímulos deveriam 

ser fornecidos para as diferentes faixas etárias?  Que são inteligências múltiplas? 

 

Livro:  CAMPBELL, Linda; CAMPBELL, Bruce; DICKSON, Dee. Ensino e 

Aprendizagem por meio das Inteligências Múltiplas 2 ed. Trad. Magda França 

Lopes. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 

Comentário:  Este livro constitui-se em um excelente exame da Teoria das 

Inteligências Múltiplas a partir da perspectiva do professor. Apresenta exercícios 

para a sala de aula. 

 

Livro:  CASTRO, Gilberto (ORG.). Diálogos com Bakhtin. 2 ed. Curitiba: Ed. Da 

UFPR, 1999. 

Comentário:  Conjunto de ensaios. Esta coletânea está organizada em dois 

grupos: os que buscam aprofundar a compreensão do olhar de Bakhtin e aqueles 

que se caracterizam pela utilização do olhar Bakhtiniano. 

 

Livro:  GARDNER, Howard; KORNHABER, Mindy L.; WAKE, Warren K. 

Inteligências: múltiplas perspectivas. Trad. Maria Adriana Veríssimo Veronese. 

Porto Alegre: Artmed, 1998. 

Comentário:  Os autores oferecem uma visão completa do estudo da inteligência 

no último século. 

 

 

 



Livro:  SEED/PR (2006). Departamento de Ensino Médio, Orientações 

Curriculares. Língua Estrangeira. Curitiba. 

Comentário:  Documento oficial que traz estratégias norteadoras para o trabalho 

do professor e a garantia da apropriação do conhecimento pelos estudantes da 

rede pública. 

 

Livro:  GARDNER, Howard. Estruturas da mente: a Teoria das Inteligências 

Múltiplas. Porto Alegre: Artmed, 1994. 

Comentário:  O autor examina as implicações educacionais de suas concepções 

teóricas. 

 

Internet 

Título:  Inteligências Múltiplas 

Endereço da web:  www.edicoesgil.com.br 

Comentário:  A diferença no enfoque e o aspecto revolucionário da Teoria das 

Inteligências Múltiplas está em todos os seres humanos. 

 

Título:  A Teoria das Inteligências Múltiplas e suas implicações para a Educação 

Endereço na web:  www.homemdemello.com.br 

Comentário:  A Teoria das Inteligências Múltiplas é uma alternativa para o 

conceito de inteligência como uma capacidade inata, geral e única. 

 

Título:  O guru das Inteligências Múltiplas 

Endereço na web:  www.ensino.net/novaescola 

Comentário:  As Inteligências Múltiplas não devem ser o objetivo de uma escola. 

O papel delas é funcionar como instrumentos para alcançar objetivos 

educacionais. 


