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Reprodução 

Podem ser reproduzidos livremente estes cadernos, parcialmente ou na sua totalidade, desde que nada 

seja alterado, a fonte está mencionada e não haja fins comercias na sua reprodução. 

Para impressão comercial destes cadernos ou sua tradução para outras línguas, por favor contacte Ox La-

Hun. 

Noemi Paymal, npaymal@pedagooogia3000.info ou daymepaymal@gmail.com 

Copyright: Noemi Paymal (compilador), Pedagooogia 3000 

    A capa 

O design da capa representa uma estrela de nove pontas com as diferentes 

áreas inter-relacionadas para ter em conta para a educação holística do 

Terceiro Milénio e alcançar o desenvolvimento do Ser. Estes aspectos são físico, 

emocional, cognitivo, estético-criador, ecológico, intuitivo, espiritual, social, 

multicultural e ético-solidário; Eles estão intimamente ligados com o planeta 

Terra e sua transformação actual. A estrela de nove pontas ou Monograma 

representa uma tríade de tríade e é um símbolo de progresso, realizações e 

satisfação. É ao mesmo tempo estabilidade e mudanças. A estrela de 9 pontas 

representa os nove passos evolutivos da matéria. 

Os três "o" Pedagooogia 3000 

As intersecções de três "o" de Pedagooogia 3000 são duas vezes a figura geométrica 

Vesica PISCIS. Simboliza a expressão sagrada da criação e representa o ponto de 

surgimento da Vida. O nascimento simbólico de um edifício com o novo sol é um 

tema universal relacionado também com a Vesica Piscis. Os egípcios acreditavam que dali saíram os 

números, os sete sons fundamentais, as letras e toda a sabedoria da criação. Dali derivam todas as relações 

matemáticas fundamentais e os números mais importantes como phi e pi. Também simboliza a visão 

compartilhada, a compreensão mútua entre indivíduos e a transferência de Conhecimento. 

"Sempre que um novo campo é gerado, é gerada uma nova dimensão, um novo som na escala musical, uma 

nova cor na escala cromática. Assim, se vai construindo quatro, cinco, seis esferas e agora estão chegando à 

sétima e última com a qual se fecha o primeiro ciclo e conclui a semente da Vida", explica Fernando Malkun 

em seu filme O Olho de Horus. 
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Introdução 

Por que esses cadernos? 

Estes cadernos representam o início de uma série que se desenvolve instrumentação da Pedagooogia 3000, 
de ASIRI e muitos outros fluxos e iniciativas das comunidades educativas actuais que procuram por 
mudanças na educação apontando para o desenvolvimento integral ou holístico do Ser. Inclui olhar 
harmónica e equilibradamente os níveis: físico, emocional, cognitivo, ecológico, estético-criador, intuitiva, 
espiritual, social, multicultural e ético-solidário, de ser humano. Estes cadernos consistem na compilação de 
experiências de muitos pesquisadores, professores, terapeutas, pais e mães que, sentiram que a educação 
é "algo mais", que leva a algo maravilhoso: o despertar do Ser, o despertar de algo precioso, algo sagrado.  

 

A todos e todas,…e aos meninos/as, jovens, toda nossa imensa gratidão. 

 

Mudam as crianças, muda a educação...e Dramaticamente! 

 
Também estes cadernos incorporam resultados de nove anos de pesquisa as mudanças existentes nas 
crianças hoje e a educação que eles precisam, e que tem sido amplamente documentado no livro 
Pedagooogia 3000, Guia prático para professores, pais e para si mesmo. Tivemos de implementá-lo! As 
crianças de agora mudaram de maneira formidável, a tecnologia também, a sociedade também, os tempos 
também e as necessidades também e precisa também. É lógico que mudará a educação, primeiro de sector 
atingido por esta onda de crianças diferentes na sua maneira de mudar de aprender, nos seus interesses, 
procuras metafísicas e existenciais, na sua maneira de viver, sentir e ser. Por isso, convidamo-los a consultar 
o caderno # 2, onde podemos rever esses recursos e dar algumas recomendações básicas para a sua 
educação harmoniosa e amorosa. 

Estes cadernos foram colectados para responder à procura cada vez mais urgente, tanto dos professores 
como dos pais que perguntam "e agora... o que fazer? Precisamos de idéias, coisas concretas, algo novo, 
algo concreto... ". Mas, estamos conscientes no entanto que cada caderno é apenas um ponto de base, 
umas sugestões, lançadas algumas idéias práticas, em que cada um vai desenvolver suas variantes, co-
criação, um monte de outras idéias, com as crianças e de acordo com seus recursos e ambientes ecológicos, 
culturais, sociais e políticos, bem como de acordo com os interesses, idéias e sentimentos de cada um. 

Fazendo aprende-se 

O importante é começar a fazer (FAZENDO, não há outra maneira de aprender nestes tempos) e estão a 
surgir muitas outras técnicas, idéias e experiências. Qualquer idéia apresentada é apenas uma base sobre a 
qual é imperativo adaptar-se, explorar, expandir, co-re-criar, de acordo com a idade das crianças (os 
exercícios também podem ser adaptados para jovens, adultos e idosos, pré-natal, educação "especial", 
terapias específicas, etc.... 

 

Cadernos em acção! 

A medida que vamos explorando, convidamo-los a enviar suas sugestões, técnicas, idéias, melhoramentos a 
npaymal@pedagooogia3000.info, educoooopedia@gmail.com 
Podem-se encontrar estes cadernos em www.pedagooogia3000.info gratuitamente 
Colocaremos as ampliações, melhoras e mais idéias à medida que avançamos 
 
 
 
 

mailto:npaymal@pedagooogia3000.info
mailto:educoooopedia@gmail.com
http://www.pedagooogia3000.info/
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Tudo está interligado 
 
É importante lembrar que tudo está interligado. Tivemos que dividir os cadernos por áreas de 
desenvolvimento e eixos de técnicas, mas um leva ao outro e assim por diante. Na verdade não podemos 
separá-los.  
 
Um supermercado de ferramentas práticas e idéias 
 
Todos os cadernos têm sua importância e uma finalidade específica. Os Cadernos desta série são 
simultaneamente pedagógicos e terapêuticos. Foi desenvolvido ser usado tanto em escolas, em casas (com 
nossos filhos, netos, sobrinhas e sobrinhos, vizinhos, nossa mãe, é divertido...) bem como em diferentes 
centros de desenvolvimento pessoal e clínicas. O propósito geral é a formação de um supermercado de 
ferramentas práticas e idéias. Levamos o que precisamos, em qualquer ordem, de acordo com nossos 
desejos, necessidades, interesses, nosso sentimento, não importa... 
 
Físico, físico, físico 
 
Quando houver dúvida sobre um procedimento educativo ou nosso próprio desenvolvimento pessoal, 
retornar para o caderno básico, #3, O Desenvolvimento Físico Integral, porque tudo se "passa" através do 
ambiente físico e do corpo (quer gostem ou não!), neste ambiente onde nos desenvolvemos. Tudo, desde 
do emocional até ao espiritual, passa pelo nosso corpo físico (é por isso, que estamos nesta realidade...). 
Também como educadores é o nível mais fácil, "seguro" e lúdico para desenvolver e veremos que existem 
milhares de maneiras de fazê-lo. E é divertido! Seus benefícios são enormes. 
 
Acima de tudo que desfrutemos, aprendamos junto com as crianças, que educamos. 
E que cada um de nós cresce... 
 
 
 

Co-re-criemos uma educação vibrante maravilhas e magia, onde as crianças (e nós!) 
estamos espantados, descobrimos, desfrutamos e vivemos em toda a plenitude que do Ser. 

Tudo o que sonhamos está aqui e muito mais. 
Agora… é a hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cadernos pedagooogicos #15 
 7 
  Inteligências Múltiplas 
 

Inteligências Múltiplas 

 

Todos nós temos uma combinação destas Inteligências Múltiplas. 

Ninguém tem  nenhuma na sua forma pura. Nosso sistema 

singular de aprendizagem surge como resultado dos diferentes 

tipos de inteligência em que nós sobressaímos. 

Disfrutamos mais quando aprendemos no modo em que é a 

nossa  é nossa força. 

Usar esses conceitos com as crianças é simples. Se juntarmos as 

nossas estratégias de ensino a  estas inteligências e permitirmos 

que as crianças usem as palavras, as imagens, o corpo, os 

números, a música, a sintonia com o meio ambiente, a interação 

social e a sensibilização para explorar a aprendizagem, obter 

melhores resultados académicos, bem como as crianças e 

professores mais felizes. 

(Armstrong, 2004:41 em Leadership
1
 liderança educacional) 

 

      Disfrutamos mais quando aprendemos no modo em que é a 

      nossa  é nossa força. 

 

A Teoria das Inteligências Múltiplas 

 

A teoria das inteligências múltiplas é um modelo proposto por Howard Gardner (e 

implementado por Thomas Armstrong) em que inteligência não é vista como uma 

unidade, composta por diferentes capacidades específicas com diferentes níveis de 

generalidade, mas como um conjunto de inteligências múltiplas distintas e 

independentes. Gardner define inteligência como "a capacidade de resolver problemas 

ou desenvolver produtos que são valiosos em uma ou mais culturas". 

 Primeiro, expande o campo do que é inteligência e reconhece o que intuitivamente 

sabia: que o brilhantismo académico não é tudo. Para se desenvolver na vida não é 

suficiente ter um grande histórico académico. Há pessoas de grande capacidade 

intelectual mas incapaz de, por exemplo, escolher bem os seus amigos; pelo contrário, 

existem pessoas menos brilhantes na escola que triunfam no mundo dos negócios ou na 

vida pessoal. Ter sucesso nos negócios ou no desporto, necessita ser inteligente, mas em 

cada campo é usado um tipo diferente de inteligência. Não é melhor ou pior, é diferente. 

                                                           
1 Educational Leadership, de Association for Supervision and Curriculum Development, National Education Association 

of the United States. Dept. of Supervision and Curriculum Development. 

Ilustración: http://lainteligenciaexistencial.blogspot.com/ 
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Por outras palavras, Einstein não é mais ou menos inteligente que Michael Jordan, apenas 

suas inteligências pertencem a campos diferentes . 

 Em segundo lugar e não menos importante, Gardner define inteligência como uma 

capacidade. Até há muito pouco tempo, a inteligência era considerada como algo inato e 

imutável. Nascia-se  inteligente ou não e a educação não podia mudar esse facto. Tanto 

assim é, que por vezes, em épocas recentes  não se educava os deficientes mentais, por 

se  acreditar ser um esforço inútil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples 

 

Se os nossos pais tivessem conhecimento disto 

O artigo a seguir foi tirado de http://aguilaza.blogspot.com/2010/03/la-teoria-de-lasinteligencias_ 
13.html 

 

 

 

 

Muitas vezes, que somos forçados a fazer coisas com a crença de que, se não o faço, fá-lo ele 

porque não pode (a comparação da mendiga), sem levar em conta nossas habilidades. 

Certamente já  perguntou a si próprio porque trabalhar nisto, se não gosto? Onde sou bom 

realmente? Então este artigo interessa-lhe, é onde vai descobrir que ninguém é tonto, mas talvez 

esteja no emprego errado e poderá começar a avaliar a sua verdadeira vocação. 

 

A teoria das inteligências múltiplas foi desenvolvida em 1983 pelo psicólogo Howard Gardner, 

Professor da Universidade de Harvard. Gardner expôs a sua teoria pela primeira vez no livro 

"Quadros da Mente: a teoria das inteligências múltiplas, sendo alargado em publicações 

posteriores. 

 

Embora inicialmente desenvolvesse a sua teoria como uma contribuição para a psicologia, a idéia 

de inteligências múltiplas atraiu principalmente os educadores. De acordo com Gardner, a 

inteligência, tal como geralmente é definida, não abrange adequadamente a ampla gama, de 

habilidades humanas, de forma que propõe a existência de oito inteligências que perceberiam o 

enorme potencial humano. Explica que a nossa cultura centra-se principalmente na inteligência 

linguística e na inteligência lógico-matemática. Dá-se um valor especial a pessoas com alta 

capacidade linguística ou elevado raciocínio lógico. 

Se nossos pais tivessem conhecimento disto, acho que eles 

se teriam salvo (e a nós também), do sofrimento pela crença 

de que fomos bons para nada. 
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No entanto, Gardner diz que deve prestar a mesma atenção a pessoas com capacidade elevada 

noutras inteligências: artistas, arquitetos, músicos, naturalistas, designers, bailarinos, terapeutas, 

empresários e muitas outras pessoas que enriquecem o mundo em que vivemos de forma 

diferente. Infelizmente, muitas crianças que têm alguns destes talentos, mas são piores em 

linguagem e raciocínio não recebem tanta atenção nem reforço nas escolas como os outros. 

Muitas destas crianças são consideradas como menos competentes ou de baixo desempenho 

quando seu modo de pensar individual não é levado em conta numa escola tradicional, que 

enfatiza a linguagem e o raciocínio. 

A teoria das inteligências múltiplas propõe uma transformação na forma como se trabalha nas 

escolas. Sugere que os professores sejam treinados para apresentar suas lições de forma  

diversificada, envolvendo música, arte e jogo de papéis, cooperativa, trabalho multimídia, 

actividades de campo, reflexão, etc. 

Esta teoria tem também amplas implicações na aprendizagem e desenvolvimento dos adultos. 

Muitas pessoas são empregadas em empregos onde não utilizam (ou são apenas parcialmente 

usadas) as suas inteligências mais desenvolvidas. Por exemplo, uma pessoa com uma alta 

inteligência corporal-cinestésica que realiza um trabalho de escritório rotineiro, quando na 

realidade, seria mais feliz num emprego que implicasse movimento e uso do corpo, tal como  guia 

turístico, fisioterapeuta, etc. 

Considerando a multiplicidade de inteligência, adultos podem ver-se, partindo de uma nova 

perspectiva, análise de competências, habilidades e interesses que deixaram para trás na infância, 

como o interesse pela arte, música, natureza, etc., realizando novamente a oportunidade de 

desenvolver essas habilidades através de cursos, oficinas, etc. 



Cadernos pedagooogicos #15 
 10 
  Inteligências Múltiplas 
 

As oito inteligências 

Gardner identificou diferentes tipos de inteligência com base em diferentes critérios: estudos de 

indivíduos que mostraram talentos incomuns num determinado campo; Evidências neurológicas 

nas áreas do cérebro especializadas em certas capacidades (incluindo estudos de pessoas com 

danos cerebrais que afectavam uma determinada capacidade); o significado evolutivo de certas 

habilidades; estudos psicométricos; e uma formulação teórica da área tratada para cada 

inteligência proposta. 

Inicialmente, identificou sete inteligências principais, adicionando uma oitava em 1999 (a 

inteligência naturalista) e levantou a possibilidade de poder exitir também uma inteligência 

existencial. 

Embora uma pessoa se possa  destacar num tipo de inteligência acima dos outros, isso não 

significa ela não possua também uma alta inteligência nos outros tipos ou mesmo em todas. Em 

geral, a maioria das actividades requerem o uso de vários tipos de inteligência, simultaneamente. 

Os oito principais tipos de inteligência, descrita por Gardner são os seguintes: 

 

Inteligência Linguística 

 

 Pessoas com uma alta inteligência linguística têm uma alta capacidade no uso da 

linguagem oral e escrita. São bons a ler, escrever, contar histórias e memorizar palavras e datas. 

Têm tendência para  a aprender melhor lendo, tomando notas, ouvindo conferências e através de 

discussões e debates. Têm alta capacidade de explicar, ensinar, falar e convencer. Aprendem 

línguas estrangeiras com facilidade, têm uma alta memória verbal e uma grande capacidade de 

manipular a sintaxe e a estrutura das frases. É a inteligência dos escritores, políticos ou 

professores. 

Inteligência Lógico-matemática 

 Está relacionada com os números, lógica, abstrações e com o raciocínio dedutivo e 

indutivo. Embora normalmente se pense que as pessoas com uma elevada 

inteligência geral se destaquem na matemática, xadrez, programação de 

computadores e outras actividades de lógicas ou numéricas. Uma definição mais 

precisa dá menos importância à capacidade matemática e coloca sua ênfase no 

raciocínio, no reconhecimento de padrões abstractos, pensamento científico e 

pesquisa e na  capacidade de executar cálculos complexos. Pessoas que se destacam 

neste tipo de inteligência são cientistas, filósofos, matemáticos, advogados e 

médicos. 
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Inteligência Musical 

 Está ligada ao ritmo, música e audição. Pessoas com uma alta inteligência 

musical mostram maior sensibilidade para a música, sons e ritmos, 

geralmente têm bom ouvido e muitas vezes sabem cantar, tocar 

instrumentos ou compor música. Costumam usar músicas e  ritmos para 

aprender e memorizar as informações e trabalhar melhor com a música. 

Entre eles estão os cantores, maestros, músicos e compositores. 

Inteligência Espacial 

Pessoas com uma elevada inteligência espacial tendem 

a ser muito bons na visualização e na manipulação 

mental objectos. Têm uma grande memória visual, 

sabem orientar-se com facilidade, são bons no uso de  

mapas e tendem a ter uma coordenação mão-olho, 

embora este última seja, muitas vezes, vista como uma 

característica da  inteligência corporal-cinestésica. 

Alguns críticos dizem que há uma alta correlação entre 

inteligência matemática e a espacial. No entanto, as 

definições destas duas inteligências, segundo Gardner 

não são  as definições típicas das capacidades  

matemáticas e espaciais. Embora partilhem certas características, também têm bastantes  

diferenças, de maneira que há pessoas com uma elevada inteligência lógico-matemática e uma 

baixa inteligência espacial e vice-versa. As pessoas que se destacam neste tipo de inteligência são, 

por exemplo, arquitectos artistas, artistas e engenheiros. 

Inteligência Corporal-cinestésica 

 Está relacionada com a  acção e o movimento. São  pessoas aptas para a 

actividade física, como desportos ou dança e tendem a preferir as actividades 

que envolvem movimento. Podem desfrutar ao agir ou jogando e tendem a 

ser bons na construção de objectos. Têm tendência  a aprender melhor 

quando fazem algo fisicamente, do que a ler ou a escutar. Eles têm o que 

poderia ser chamado de memória muscular, ou seja,  lembram-se  de coisas 

através de corpo, e não através de palavras (memória verbal) ou imagens 

(memória visual). Estas pessoas são actores, dançarinos, atletas, construtores e 

artesãos. 

Inteligência Interpessoal 

Ela está relacionada com a interação com os outros. Eles tendem a ser pessoas extrovertidas, que 

são caracterizadas por sua sensibilidade aos humores dos outros, suas as emoções e as 

motivações e sua capacidade de cooperar em trabalho em grupo. 
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 Comunicam  eficazmente e têm facilmente empatia com os outros. 

Tanto  podem ser líderes como seguidores. tendem a aprender 

melhor, trabalhando com os outros e a apreciar a debates e 

discussões. Entre eles estão políticos, assistentes sociais, 

diplomatas, gerentes. 

        Trabalho de equipa 

Inteligência Intrapessoal 

 Tem a ver consigo mesmo. Tendem a ser pessoas introvertidas e preferem 

trabalhar sozinhos. Eles são muito auto-conscientes e muito capazes de 

compreender suas próprias emoções, motivações e objectivos. Muitas vezes 

sentem se - atraídos por actividades que impliquem pensar, como a filosofia. 

Aprendem melhor quando se lhes permite concentrarem-se sobre o tema, 

estudando por conta própria. Eles tendem a ser muito perfeccionista. Entre 

eles estão psicólogos, filósofos, teólogos e escritores. 

Inteligência Naturalista 

 Tem a ver com a natureza, reprodução e classificação. Aqueles com alta 

inteligência naturalista tem maior sensibilidade para a natureza, a 

capacidade de cultivar e criar e,  facilmente  cuidam dos animais e 

interagem com eles. São bons a reconhecer e classificar espécies. Entre 

eles estão os zoólogos, jardineiros e naturalistas. 

 

Outras Inteligências 

Gardner sugeriu a existência de outras inteligências, como moral, espiritual e existencial. Excluiu a 

inteligência espiritual, dado não conseguir entender os seus critérios. Inteligência existencial (a 

capacidade de criar e considerar questões existenciais) cumpre todos os critérios, excepto a 

existência de áreas cerebrais especializadas nesta capacidade. Inteligência moral foi excluída 

porque a moralidade refere-se mais a questões regulamentares, do que descritivas. 
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RESUMO das INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 

 SALIENTA-SE GOSTOS APRENDE MELHOR 

LINGUÍSTICA_ 
VERBAL 

Ler, escrever, contar 
histórias, memorização de 
datas, pensar em palavras 

Ler, escrever, contar  
histórias, falar, 

memorizar e fazer 
puzzles 

Lendo, escutando e 
observando palavras, 
falando, escrevendo, 

discutindo e debatendo 

LÓGICA_ 
MATEMÁTICA 

Matemática, raciocínio, 
lógica, resolução de 

problemas, directrizes. 

Resolver problemas, 
questionar, trabalhar 

com números, 
experimentar 

Usando padrões e relações, 
classificando, trabalhando 

com o abstrato 

ESPACIAL Leitura de mapas, gráficos, 
desenho, labirintos, 

quebra-cabeças, 
imaginando coisas, 

visualização 

Projectar, desenhar, 
construir, criar, sonhar 
acordado, olhar para 

desenhos 

Trabalhando com desenhos 
e cores, visualização, usando 

seu olho mental, desenho 

CORPORAL_ 
KINESTÉSICA 

Atletismo, dança, arte 
dramática, trabalhos 

manuais, uso de 
ferramentas 

Movimentar-se, tocar 
e falar linguagem 

corporal 

Tocando, movimentando-se, 
processando informações 

através de sensações 
corporais 

MUSICAL Cantar, reconhecer sons, 
recordar melodias, ritmos 

Cantar, trautear, tocar 
um instrumento, 
escutar música 

Ritmo, melodia, cantar, 
escutando músicas e 

melodias 

INTERPESSOAL Entender as pessoas, 
liderando, organizando, 

resolvendo conflitos, 
vendendo 

Ter amigos, falar com 
pessoas, juntar-se a 

pessoas 

Partilhando, comparando, 
relacionando-se, 

entrevistando, cooperando 

INTRAPESSOAL Compreensão de si mesmo, 
reconhecendo seus pontos 

fortes e fracos, 
estabelecendo objectivos 

Trabalhar sozinho, 
reflectir, seguir os 

seus interesses 

Trabalhando sozinho,  
fazendo projectos ao seu 

ritmo, reflectindo 

NATURALISTA Entendendo a natureza, 
fazendo distinguindo, 

identificando a fauna e a 
flora 

Participar com a 
natureza, fazer 

distinções 

Trabalhar no meio ambiente 
natural, estudar os seres 
vivos, aprender com as 

plantas e temas da natureza 
Quadro extraído de: http://www.monografias.com/trabajos12/intmult/intmult.shtml 

Inteligências Múltiplas e a sua educação 

Desde a exposição desta teoria, muitas escolas nos Estados Unidos adoptaram este novo modo 

ensino. 

Por causa da enfase de ensino sobre capacidades lógicas e linguísticas, aqueles em que 

predominam diferentes tipos de inteligência são prejudicados. Por esta razão, Gardner propôs 

que os professores façam uso de uma metodologia abrangente, incluindo exercícios e actividades 

que envolvam os oito tipos de inteligência e não apenas dois deles. Assim, um professor que usa 

esta teoria de ensino, ao reunir-se com um aluno que não aprende usando uma estratégia de 

ensino específico, utilizaria outras que melhor se adaptem às habilidades do aluno. Da mesma 
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forma, estes professores tratariam de proporcionar aos alunos a oportunidade de desenvolver os 

oito tipos de inteligência e não apenas aqueles em que se destacam de forma natural. 

A teoria das inteligências múltiplas fornece professores oito modos diferentes de ensinar e 

aprender. Se um aluno está tendo dificuldade em compreender algo da maneira tradicional, esta 

teoria sugere que existem muitas outras maneiras de apresentar o dito material a este aluno para 

lhe facilitar a aprendizagem. Ou seja, pode ocorrer através de: 

 Palavras (inteligência verbal) 

 Números e lógica (inteligência lógico-matemática) 

 Imagens (inteligência espacial) 

 Auto-reflexão (inteligência intrapessoal) 

 Uma experiência física (inteligência corporal kinestésica) 

 Uma experiência social (inteligência interpessoal) 

 Uma experiência no mundo natural (inteligência naturalista) 

Por exemplo, se queres ensinar ou aprender sobre a lei da oferta e da procura na economia, 

podes ler sobre isso (verbal), estudando as fórmulas matemáticas que a expressam (logica-

matemática), examinar um gráfico (espacial), observar a lei no mundo natural (naturalista), ou nas 

relações humanas relativas ao comércio (interpessoal), ou examinar a lei em termos de teu 

próprio corpo (por exemplo, quando dás grande quantidade de comida ao teu corpo, diminui o 

seu pedido por comida (corporal-cinestésica), etc. 

As Treze Inteligências 

às oito inteligências de Gardner, como Pedagooogia 3000, acrescentou-se: 

 A Inteligência Espiritual ou Existencialista (que o próprio Gardner tinha colocado como 

Inteligência média2) ou metafísica 

 A Inteligência Emocional de-Daniel Goleman 

 A Inteligência Intuitiva ou Energética 

 A Inteligência Prática 

 E a Inteligência Co-criadora 

Ver páginas 131 a 142 do Livro Pedagooogia 3000 (quarta edição). 

 

 

 

 

                                                           
2
 Gardner chamou-lhe "Inteligência Média" que não a encontrou no cérebro. Na verdade pode estar 

ligada na realidade com a glândula pineal e não tanto com o cérebro. 
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Que fazer na aula ou em casa 

Este extracto é do Livro de Pedagooogia 3000, páginas 193 a 195. 

Nas escolas e em casa, é necessário utilizar as 

inteligências múltiplas, uma vez que as  crianças 

devem exercitar cada uma delas. De acordo 

com sua afinidade, fornecer-lhes o material 

adicional que eles precisam para exercitar a 

inteligência para a qual estão mais inclinados. 

Deve-se fazer um teste a todas as crianças que 

vão para escola, para saber qual ou quais são 

suas abordagens de aprendizagem favoritas. 

No caso de países ou bairros de poucos 

recursos, professores, pais e alunos podem 

inventar, criar e construir o que necessitam com os recursos existentes no meio. Inclusive pode-se 

produzir e comercializar com as crianças objectos que correspondam à inteligência que os atrai e, 

assim gerar recursos para a escola. 

Em seguida, vem uma lista de material e ferramentas pedagógicas que correspondem a cada um 

destes estilos de aprendizagem: 

A Inteligência Linguística: livros, gravadores, papel, jornais, palavras cruzadas, revistas, desenhos 

animados, dicionários. Incentivar os alunos a exprimirem-se através de discussões, entrevistas, 

palestras, jornais, livros, brochuras, TV e rádio. Nas comunidades dos povos indígenas, convidar 

regularmente os avós a irem à escola partilhar o conhecimento sobre a sua cultura, ou tomar 

conta dos netos. 

Inteligência Lógico-matemática: ábaco, xadrez, computadores, laboratórios. Certifique-se de que 

os alunos podem fazer experiências, explorar, pensar, assumir a solução de problemas e 

investigar. 

A Inteligência Visual-espacial: artes plástica, quebra-cabeças, assembleias, modelos para montar 

(blocos, legos), vídeos, fotos, labirintos, excursões, organização de exposições. Certifique-se de 

que podem disfrutar: desenhar, construir, projectar e criar coisas, sonhar, olhar para fotos/slides, 

assistir filmes, jogar com máquinas. Eles gostam de ver mapas, diagramas, fotos, vídeos e filmes. 

Inteligência Corporal-cinestésica: teatro, sala de psicomotricidade, ginásio, sala  ou parque de 

artes marciais, com bons professores nestas artes; sala de artesanato, parques de múltiplo-

funcionais. As danças (rodas) tradicionais e dança pela Paz, por exemplo, provam ser excelentes 

parceiros para este tipo de inteligência. Muitas dessas rodas são mandalas vivas e sagradas. É 

importante que esta classe de crianças, possam aprender a mover-se, interagindo com os 

espaços, tocando nas coisas, falando, expressando-se com gestos e aprendendo por meio de 

sensações corporais. Eles precisam realizar actividades físicas (desportos, dança, capoeira, dança 
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do ventre) e artesanato. As crianças do terceiro milénio precisam constantemente de actividade e 

criatividade (especialmente os da primeira geração). Movem-se fisicamente o tempo todo, 

porque através do movimento conectam-se  com a sua essência, com o pulso do universo, com a 

terra, com o coração, com a vida, com o movimento constante dos átomos e das galáxias. Ao 

pedir imobilidade às crianças, desliga-os da sua essência e eles sentem-se mal, adultos também. 

Inteligência Musical: Todos os tipos de música, gravação de instrumentos musicais. As crianças 

precisam de apoio musical em toda a educação. Gostam de assistir a concertos, grupos musicais, 

coros. Eles gostam de cantar, cantarolar, ouvir música, dançar, tocar um instrumento. Precisam 

cantar ritmos, recordar melodias, dançar, observar a ritmos, assobiar, reconhecer os tons, compor 

música, lembra melodias, compreender a estrutura e os ritmos da música. Eles aprendem melhor 

com ritmos, melodias e música. 

A inteligência Inter-pessoal: Trabalhos em grupos, clubes, exposições, festas, mentores de 

aprendizagem. Eles precisam de trabalhar em equipe e de partilhar as responsabilidades. Gostam 

de ter muitos amigos. Conversar com as pessoas e viver em grupos e equipas. Eles aprendem 

melhor partilhando, interagindo, colaborando, entrevistando. 

Inteligência Intra-pessoal: Lugares secretos, educação alternativa, estudar à distância. Precisam 

de lugares para momentos de solidão, de calma. Lidam com o tempo sem pressão, mas criam 

uma consciência pessoal e global. Exploração de sua personalidade. Autobiografia. Pedir as 

crianças que façam o seu diário. 

A inteligência Naturalista: Espaços ao ar livre, material, para actividades de lazer e observação da 

natureza. Idas ao campo, acampamento de verão, aprender as ciências  através da observação 

directa, ver documentários sobre ciência, astronomia, ecologia, ambiente, etc. 

As Inteligências Múltiplas e a PNL por Mónica Betancur 

Este artigo foi fornecido inteiramente pela Mónica Alexandra Betancur Monsalve, psicóloga Social 

Comunitária da Colômbia e completa a teoria das Inteligências Múltiplas, com o cérebro Triuno. A 

restante parte deste interessante artigo consta de anexos, bem como o teste de Inteligências 

Múltiplas elaborado por Mónica. 

Há pouco mais de duas décadas, dois homens curiosos, doutorado em informática e depois 

estudante de psicologia, Richard Bandler e o linguista John Grinder, questionaram-se se seria 

possível detectar de que forma se comportavam as pessoas eram reconhecidas pela sua eficiência 

e capacidade nos campos de sua actuação específica (sucesso); E também, pessoas que tiveram 

grandes resultados em seus processos de comunicação; Isto resultou no nascimento da 

Programação neuro-linguística (PNL). Este nome tem o seguinte significado: 

Programação: Porque programar é organizar de forma eficiente os componentes de um  sistema 
para obter o resultado adequado. 
 
Neuro: Porque todo comportamento é o resultado de processos neurológicos. 
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Linguística: Porque os processos neurológicos expressam-se mediante uma linguagem verbal e 
corporal.  
 
Portanto, PNL permite-nos classificar os componentes da nossa maneira de pensar e organizar 
nossa experiência de tal forma que, através dos processos neurológicos, somos capazes de 
produzir comportamentos adequados aos objectivos que queremos alcançar. É o suficiente para 
nos movermos de forma a que organizamos nosso próprio comportamento diário, nosso código 
específico de comunicação e organizamo-lo adequadamente para alcançar os resultados 
desejados em qualquer campo: pessoal, profissional e social. 
 
Por isso que a PNL é útil e prática, e se torna uma arte quando somos capazes de integrá-la em 
nossa vida quotidiana. Conhecendo a nossa maneira de pensar e como nós nos comunicamos com 
nós mesmos e com os outros, a PNL permite-lhe programar livremente as causas adequadas aos 

efeitos que desejamos. 
 
Algumas características 

 Facilita a ativação das funções cerebrais (cérebro Triádico). 

 Aumenta a eficiência no processo de ensino - aprendizagem. 

 Ajuda a melhorar a qualidade de vida. 

 Permite que explorar o seu mundo interior para 

entender melhor suas limitações e conflitos, 

desenvolver áreas e capacidades não usadas que 

permitam realizar as alterações desejadas. 

 Melhorar as relações de ambiente imediato: 

família, parceiro, local de trabalho, amigos. 

 Ajuda a determinar os sistemas com os quais as 

pessoas recebem, processam e emitem 

informações e usá-las para enriquecer o seu próprio 

mundo e o encontro com outros seres. 

 Melhorar a qualidade das informações que 

recebidas  e emitidas para facilitar a liderança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo esta abordagem, algumas 

instruções para responder à pergunta 

Quem Sou Eu? 

1. O que espero saber de mim é: 

2. O nome que eu gosto é: 

3. Meus valores são: 

4. Meus hobbies são: 

5. Um dos meus heróis é: 

Eu sinto-me 

6.  feliz ao: 

7. Faça um desenho que 

represente a sua vida (usar pelo 

menos 3 cores) 
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independentemente do comportamento demonstrado pelo estudante, o Professor/tutor pode 

aprender a não julgar ou avaliar negativamente, com a persuasão e o feedback que é feito para o 

estudante, penetrando no seu mapa mental, o professor pode compreendê-lo mais claramente e 

também ser entendido, então as relações serão mais fluidas e o processo de ensino-

aprendizagem mais eficiente. Por esta razão o PNL afirma que é possível aprender com prazer e 

mais eficazmente quando se aprende a programar para o sucesso usando recursos para conseguir 

maiores benefícios. (Saraiva, 1997). 

As contribuições da PNL ajudaram significativamente o processo de ensino-aprendizagem, 

ajudando os professores/tutores a eliminar velhos modelos frustrantes que geravam medo, 

barreiras e bloqueios aos estudantes, dificultando-lhes a aprendizagem. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Em 1949 Paul McLean propôs um modelo do cérebro humano com base na teoria de que este 

manteve preservadas as características de seus estágios anteriores. 

 

 

 

Um dos fundamentos a que a PNL se propôs, foi a 

melhoria da  qualidade do processo ensino-

aprendizagem, por meio de  comunicação eficaz 

que deve ter o binômio Professor/Tutor-Estudante e 

que permita ao estudante gerar estados mentais 

estimulantes para a consecução dos objectivos. 

Também faz o processo de ensino individualizado, 

aprendendo a escutá-los e observá-los. A flexibilidade 

proporcionada pelo Professor/Tutor permite que a 

comunicação chegue aos estudantes com mais fluidez, 
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Um cérebro primitivo ou reptiliano (central). 

 

Inteligência Operativa. É o cérebro mais antigo e que corresponde ao cérebro que os répteis têm, 

ou ao de todas as espécies, quando eles estavam na fase de desenvolvimento reptílica. É 

hereditário, instintivo, inconsciente, arquétipo, quântico, biológico. Embora seja a base genético-

fisiológico-neurológica para todo o nosso ser, sua primeira identificação é com o motor, com a 

parte muscular, ou com o corpo, de acordo com a cultura popular. Seu funcionamento é 

automático, não  dependente de um acto de vontade, em matéria de sexualidade e de comida ou 

de ações para a sobrevivência. 

 O cérebro central, corresponde ao canal auditivo. 

 

Um cérebro límbico ou primitivo (hemisfério direito) 

 

 Inteligência emocional. Também conhecida como a parte límbica do cérebro que lida 

com os processos intuitivos, subconscientes, é o lado não verbal, emocional e criativo, 

lado sensível ou o lado privilegiado da vidente da espiritualista. 

 O lado direito do cérebro, corresponde ao canal cinestésico. 

  

Um neomamifero cerebral ou neocórtex (hemisfério esquerdo) 

 

 Inteligência científica. Corresponde ao processo racional, é considerado o lado analítico, 

crítico, lógico, semiconsciente, mais recente. Somente este é verbal, lógico, intencional. 

 O lado esquerdo, correspondente ao canal visual. 

 

Estas 3 partes funcionam integrada, sinérgica, embora a contribuição de cada um deles seja 

diferente, dependendo do seu condicionamento biológico, educação familiar-escolar e do meio 

ambiente educacional e social global. 

 

Esta abordagem triádica corresponde a uma concepção moderna do cérebro. É apoiada por 

cientistas como o russo Alexander Luria, o colombiano Mauro Torres, brasileiros Wilson Sanvito, 

Waldeman de Gregory e alguns cientistas de Palo Alto, de Santa Cruz, Califórnia,  local de 

nascimento de da programação Neurolinguística. 

 

Em geral, os profissionais de educação e investigação  desenvolveram seus métodos apenas para 

o lado esquerdo do cérebro, sem dar muita importância aos processos espirituais do cérebro 

direito e ao processo do cérebro central; Os espiritualistas fizeram o mesmo para o lado direito do 

cérebro sobrenatural, isolado do cérebro lógico e prático. Os consultores de empresas, tais como 

Qualidade Total e Reengenharia desenvolveram seus negócios e métodos de produção, sem 

chegarem a integrar-se com processos de investigação universitária, nem com os processos 

intuitivo-metafísicos das religiões e artes. A percepção da linguagem de cada uma das 3 culturas 

são dificilmente compatíveis entre si, porque eles foram desenvolvidas separadamente, como 

rivais, sem a preocupação de integração e interfaces.  

Esta desintegração gerou muitos dos conflitos atuais e agora é a hora de explorar este campo. 
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Dicas das 13 avós 

 

Não devemos obedecer a regras rígidas. Em vez disso, temos de abrir nossos corações e permitir 

que os ensinamentos do cosmos entram em nossas vidas e para isso  abrirmo-nos ao  silêncio. 

Avó Flordemayo, Nicarágua, 2009:216 

 

 

Glossário 
 

Integral ou holística: Nestes cadernos pedagooogicos, entendemos por integral ou holística, uma 

educação ou um sistema de crescimento pessoal e grupal que entenda e envolva, de forma 

harmónica e integrada as diferentes áreas do ser humano: o desenvolvimento do físico, 

emocional, cognitiva, ecológico-ambiental, estético-criador, intuitiva, espiritual, social, 

multicultural e ético-solidário. 

Ferramentas bio-inteligentes: São terapêuticas pedagógicas de desenvolvimento integral, 

alternativas e complementares práticas; são naturais, flexíveis e envolvem o aluno,  

Ferramentas bio-mórficas técnicas ou ressonância: Estas técnicas baseiam-se na activação do 

hemisfério cerebral direito, a glândula pineal e as glândulas pituitárias, ondas cerebrais alfa e teta 

e num campo psíquico/ intuitivo e espiritual. Reconhecem e promovem o acesso directo ao 

conhecimento e aos campos mórficos pelo efeito da ressonância. São também conhecidos como 

técnicas de gerenciamento de acesso e mega-conhecimento. Elas são baseadas em estudos do 

biólogo Rupert Sheldrake e são implementadas a nível educacional por educador japonês, Dr. 

Shichida. 

Ferramentas Bio-reconectadoras: ferramentas, como o próprio nome sugere, que reconectam o 

ser humano à sua Essência e seu conexão natural com outras dimensões. Sua natureza é de 

natureza espiritual. 

Multilateralismo: É a faculdade de assistir a um assunto ou uma pessoa que respondendo 

simultaneamente a diferentes aspectos ou facetas delas. 

Multidimensionalidade: É a facilidade de perceber as diversas dimensões da realidade; ou seja, de 

perceber outros níveis vibracionais. 
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¿O Que é a Pedagooogia 3000®? 

Pedagooogia 3000 é uma sinergia pedagógica que dá 

prioridade para a criança de hoje e de amanhã, com suas alterações, suas necessidades 

específicas e sua nova maneira de aprender, viver, ser e fazer. Pesquisa, compila e propõe 

ferramentas pedagógicas para o bem-estar e desenvolvimento harmonioso integral-afetivo de 

bebés, crianças, meninas, jovens, pais e professores. É flexível e baseia-se sobre os novos 

paradigmas do Terceiro Milénio. Inclusiva por natureza, a Pedagooogia 3000 oferece 

conhecimento e aprimora o melhor das metodologias, procedimentos e técnicas de ensino do 

passado (incluindo o antigo), o presente e o futuro. Adapta-se ao social, cultural, económico e 

ecológico do ambiente. É um entendimiento-Acção em constante movimento e crescimento. 

www.pedagooogia3000.info, 

 info@pedagooogia3000.info 

La Paz, Bolívia. Noemi Paymal. 

 

¿O Que é a ligação mundial parA uma nova educação (emAne)? 
 

 A ligação mundial parA uma nova educação (emAne) visa introduzir uma nova 

educação baseada em uma nova consciência, tanto para as crianças que estão 

chegando, como para a humanidade em geral. Os objectivos estratégicos são: 

pesquisa, partilha, ato de apoio mútuo e divulgação de todas as informações 

possíveis relacionadas com a nova educação e crianças e jovens hoje. O objectivo 

é alcançar uma força de sinergia, de conscientização global que induza notáveis 

mudanças no campo da educação e desenvolvimento pessoal. Veja o manifesto 

da Educação 3000 e o plano de acção de quinquenal na 

www.pedagooogia3000.info. 

  

Contacto: emanechile@live.cl, emane@pedagooogia3000.info 

 

O Livro Pedagooogia 3000 

O livro Pedagooogía 3000, Guia prático para docentes, pais e para si mesmo está 
disponível na http://www.pedagooogia3000.info/html/libro02.htm 

 

 

Inscreva-se na nossa newsletter gratuita 

Pedagooogia 3000 

A newsletter para os precursores da Nova Educação 

Enviando email a boletin@pedagooogia3000.info 
Assunto: inscrição ou directamente na nossa página da Web 

 

 

mailto:info@pedagooogia3000.info
mailto:emane@pedagooogia3000.info
mailto:boletin@pedagooogia3000.info
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Série 1 "A educação holística é possível" 

Esta série, "a educação holística é possível" ocorre em 33 cadernos pedagógicos, na seguinte 

ordem: 

1. O que é o desenvolvimento integral do Ser na educação? 

2. Recomendações gerais para crianças e jovens do Terceiro Milénio 

3. Desenvolvimento Físico Integral 

4 Desenvolvimento Emocional Integral 

5. Desenvolvimento Cognitivo Integral 

6. Desenvolvimento Ecológico Integral 

7. Desenvolvimento Estético-Criador Integral 

8. Desenvolvimento Intuitivo Integral 

9. Desenvolvimento Espiritual Integral 

10. Desenvolvimento Social Integral. 

11. Desenvolvimento Multicultural Integral 

12 Desenvolvimento Ético-solidário Integral 

13. Os quatro elementos e os quatro corpos 

14. Desenvolvimento família 

15. Inteligências múltiplas 

16. Exercícios para o hemisfério direito e o “4to cérebro" 

17 Mandalas e labirintos 

18 Luz - som - forma, como trabalhar numa oitava de consciência  

19 Luz e cores 

20 Sons 

21 Formas e movimentos 

22 Jogos de Propósito de Vida 

23 Jogos de reconexão 

24 Cultura de Paz planetária 

25 Ensinamentos com silêncio e respiração consciente 

26 Visualizações e relaxamento criativo 

27 Auto-estima, sentimentos e conexão, para crianças e jovens 

28. Técnicas anti-stress para professores e pais 

29. Geometria Sagrada, módulo I 

30. Geometria Sagrada, módulo II 

31. Geometria, Sagrada módulo III 

32 ASIRI, jogos de síntese 

33. o futuro 

 
As próximas séries são: 

Série 2: "educação de lazer é possível" 

Série 3: "educação activa é possível" 

Série 4: "A educação intuitiva ou vibracional é possível" 

 


