INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS
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O grande problema da frustração, que acompanha o ser humano a vida toda, tem sua origem,
quase sempre, na infância: uma criança comparada com outra, tendo que se sair tão bem ou
melhor que a outra!

As crianças entram numa competitividade desigual, fortemente desgastante e sem sentido.
Elas são potencialmente diferentes e vão se aflorar em direções diferentes. Ninguém é igual a
ninguém; difícil na educação é conduzir as individualidades, as especificidades.

O grande slogan das escolas atuais é o atendimento individual, o desenvolvimento das
potencialidades. O avanço do método científico vem se apoiando, cada vez mais, no ensino
diferenciado, personalizado, fundamentado nas diferentes habilidades de cada indivíduo. As
mentes são diferentes e não há uma única inteligência capaz de comparar as crianças, diz a
ciência. É preciso, pois, respeitar as diferenças.

A moderna pedagogia escolar apóia-se na teoria das inteligências múltiplas, estudadas, entre
outros, pelo psicólogo e professor americano Howard Gardner, da Escola de Educação de
Haward. Sua teoria diz que as pessoas são potencialmente múltiplas e possuem oito
habilidades cada uma, ou seja, oito inteligências. São elas: inteligência musical, lógica –
matemática, lingüística, corporal cinestésica, naturalista, intrapessoal, interpessoal e espacial.

A escola deve desenvolver a potencialidade de seus alunos, estimulá-los em todas essas
inteligências, respeitar, porém, suas preferências, seus interesses.

Um outro aspecto importante da aprendizagem é a evolução natural dos processos psíquicos
do educando. Professores e pais devem acompanhar, passo a passo, os avanços adquiridos e
exigir das crianças apenas aquilo que elas podem conseguir fazer por si mesmas.
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Um trabalho apresentado por uma criança que não corresponda ao seu nível de entendimento,
ao seu nível de ensino, deve ser questionado sobe a real procedência. Teria tido o trabalho a
participação de uma outra pessoa? Muitas vezes, os próprios pais, no afã de o filho vencer
uma competição, de impressionar o professor ou visando a obtenção de notas altas, encarrega
uma terceira pessoa para “melhorar” o trabalho do filho.

Isso caracteriza um desvirtuamento da aprendizagem. A criança se refugia na ajuda, se
encosta e se acomoda. Não evolui e se torna incapaz de avançar com autonomia e condições
próprias, incapaz de transpor barreiras e enfrentar desafios, utilizando-se das próprias armas.
Reforço na aprendizagem é de grande valia, contudo a elaboração dos textos é de exclusiva
competência do aluno.

Pedir ou permitir que se façam exercícios, redações, resumos de livros, críticas literárias, para
os filhos, é prejudicá-los, torna-los inseguros ao enfrentar, por si, algo a cumprir.

Ademais, esses pais estão ensinando os filhos a camuflar, a serem desonestos, perdendo, aos
poucos, a sua autenticidade. Não os ensinam a crescer com responsabilidade, a fazer aquilo
do que são capazes, a trilhar e desenvolver os próprios caminhos, a perceber a sua vocação, o
seu limite, a sua tendência profissional. Essa criança não recebe estrutura mental compatível
com as dificuldades da vida.

Um professor atento, zeloso do atendimento individual, perceberá, facilmente, as fraudes
projetadas. Deverá conversar com os pais e elucidar a questão.

Educar é processo complexo, de estudo e reflexão. É um colocar frente ao espelho e definir,
para o seu educando, linhas honestas, coerentes, de atuação.

* Supervisora de ensino aposentada.
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