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"Em outubro de 1984, dei uma palestra sobre 'a teoria das 
inteligências múltiplas'. Percebi que a partir de então eu seria 
uma figura pública e também poderia vir a ser conhecido como o 
cara das Múltiplas Inteligências".
 

É assim que o psicólogo americano celebrado mundialmente Howard Gardner 

trata o momento em que se deu conta de que deixaria o anonimato. Na 

época, ele lançava o livro Frames of Minds - The Theory of Multiple 

Intelligences, publicação que revolucionou a forma como aprendemos, 

ensinamos e, principalmente, como entendemos a inteligência.

Gardner desafiou a eficiência dos testes de QI e propôs novas abordagens 

para a educação ao apresentar diferentes tipos de inteligência. Foi um divisor 

de águas. Escolas mudaram seus currículos, a literatura voltada para pais e 

mães educarem seus filhos nunca mais foi a mesma, assim como educadores, 

psicólogos e médicos passaram a desconsiderar que temos um só tipo de 

inteligência.

Autor de mais de 30 livros, Gardner é professor de cognição e educação na 

Harvard Graduate School of Education. Também atua como professor adjunto 

de psicologia na Harvard University e como professor adjunto de Neurologia 

da Universidade de Boston.

Dirige o Projeto Zero de Harvard, centro de pesquisa que estuda temas como 

inteligência, criatividade e ética, e lidera o Good Project, iniciativa que tem 

como objetivo formar alunos para que estes sejam também bons cidadãos. 

Entre os prêmios que recebeu estão o da MacArthur Foundation e o Prêmio 

Príncipe das Astúrias das Ciências Sociais.

Novas maneiras de pensar

O trecho que abre este texto é de seu mais recente livro, A Synthesizing Mind: 

A Memoir from the Creator of Multiple Intelligences Theory. Nele, Gardner 

reflete sobre sua vida e sua trajetória para explorar o que chama de uma 

mente sintetizadora. Ele destaca a importância de saber organizar, registrar e 

transmitir uma enorme quantidade de informação acumulada ao longo da 

vida. Howard Gardner abre a temporada 2021 do KES Global Exchange. Em 

sua participação especial no evento, "o transformador da sabedoria 

convencional" compartilha seu conhecimento e apresenta sua maneira de

desenvolver e educar uma mente sintetizadora."
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"Organizar e reorganizar informações, números, dados, 
visualizações, etc.-isso constitui o coração da síntese. É aqui que 
nos baseamos em nossas inteligências múltiplas - não há duas 
pessoas que sintetizam exatamente da mesma maneira. Usam-se 
imagens, tabelas, gráficos, equações, modelos mentais, metáforas, 
histórias, melodias, enigmas, epigramas - tudo o que funciona!"

O conceito de uma mente sintetizadora já havia aparecido em Five Minds for 

the Future. No livro, Gardner aponta quais são as habilidades cognitivas que 

terão mais valor em um mundo conduzido por grandes avanços tecnológicos e 

científicos e pela quantidade crescente de informações disponíveis. Um mundo 

que exige novas maneiras de pensar.

A última capacidade humana do século 21

Segundo Gardner, a mente sintetizadora é essencial para executivos, para 

gerentes, líderes, políticos e para organizadores de qualquer atividade 

complexa. É fundamental tanto para resolução de problemas como para não 

deixar que máquinas julguem o que é certo e errado. Em um momento de 

grandes transformações e incertezas, Gardner defende que a habilidade de 

síntese nunca foi tão importante. "Ter uma mente sintetizadora é a última

capacidade humana do século 21".
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