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Durante muito tempo, o conceito de inteligência foi caracterizado por possuir um padrão único: 
acreditava-se que as pessoas nasciam com uma determinada quantidade de inteligência; 
dificilmente essa quantidade poderia ser alterada, em virtude de seu caráter genético; e essa 
inteligência era mensurável, podendo ser medida através de testes de QI ou instrumentos 
similares. Em fins da década de 1970 e início da de 1980, Howard Gardner, notório psicólogo e 
pesquisador da universidade de Harvard, quebrou essa noção desenvolvendo uma nova 
perspectiva, a qual chamou “teoria das inteligências múltiplas”.  
 
As bases para as conclusões de Gardner envolvem evidências antropológicas e evidências do 
estudo da mente humana. Através de uma investigação multidisciplinar, o autor chegou à 
seguinte definição: a inteligência é “um potencial biopsicológico para processar informações 
que pode ser ativado num cenário cultural para solucionar problemas ou criar produtos que 
sejam valorizados por uma cultura”. A essas capacidades diversas de processamento da 
informação, Gardner chamou de “inteligências”, no plural. Segundo o autor, existem, pelo 
menos, sete tipos de inteligências, quais sejam:  
 
1. Inteligência lingüística – envolve a sensibilidade para a língua falada e escrita e tem origem 
na esfera auditivo-oral. Inclui-se nesse campo a habilidade de aprender línguas estrangeiras, a 
capacidade de construir narrativas e o uso da língua para atingir determinados objetivos. 
Podemos, por exemplo, identificar pessoas de inteligência lingüística elevada entre os 
escritores, poetas, advogados e os locutores.  
2. Inteligência lógico-matemática – denota a capacidade de analisar problemas com lógica, 
realizar cálculos e operações matemáticas, e mover-se no mundo dos números. É a 
inteligência dos matemáticos, dos físicos, dos engenheiros e de outros profissionais que 
exercem atividades afins.  
3. Inteligência musical – envolve uma especial habilidade na atuação, na composição e, 
também, na apreciação da música e de padrões musicais. Gardner acredita que essa 
inteligência tem uma estrutura quase paralela à da inteligência lingüística, não havendo 
sentido caracterizar uma de inteligência (a lingüística) e a outra de talento.  
4. Inteligência espacial – trata-se da capacidade de reconhecer e manipular os padrões do 
espaço, envolvendo também a criação de representações ou imagens mentais espaciais. É a 
inteligência dos pilotos de avião, dos arquitetos, pintores, escultores, jogadores de xadrez, 
entre outros.  
5. Inteligência corporal-cinestésica – essa quinta representação mental acarreta a capacidade, 
ou potencial, de resolver problemas ou criar produtos utilizando partes do corpo, como as 
mãos ou a boca. Esse tipo de inteligência é fundamental para artesãos, cirurgiões, mecânicos, 
atletas, atores e dançarinos, por exemplo.  
6. Inteligência interpessoal – é a capacidade de compreender as intenções, as motivações e os 
desejos dos outros, sabendo, conseqüentemente, trabalhar de modo eficiente com terceiros. É 
a inteligência do relacionamento social efetivo, da empatia, da liderança, da diplomacia e da 
influência social. De fato, é a inteligência que encontramos nos bons professores, vendedores, 
líderes políticos e religiosos, para citar alguns exemplos.  
7. Inteligência intrapessoal – complementando a interpessoal, a inteligência intrapessoal 
dirige-se à própria pessoa, ao seu interior. Trata-se da capacidade de conhecer a si próprio, 
identificar seus sentimentos, objetivos, medos, forças e fraquezas pessoais e, ao mesmo 
tempo, ter domínio sobre suas emoções e sobre si mesmo.  
 
Cada pessoa possui uma mistura singular de inteligências. Uma vez que se sabe que as 
pessoas apresentam enormes diferenças nas formas como adquirem e representam o 
conhecimento, o grande desafio dos administradores passa a ser o de fazer com que essas 
diferenças sejam o ponto central na gestão de pessoas. Cada um é inteligente à sua maneira e 
o respeito às diferentes formas de apreensão cognitiva é a chave para uma liderança eficaz e 
uma administração bem sucedida. O maior desafio, entretanto, é o que se coloca à 
humanidade, colocado pelo próprio Howard Gardner: como aproveitar a singularidade a nós 
conferida na qualidade de espécie que exibe várias inteligências?  
 



* Este artigo foi publicado originalmente na Revista Brasileira de Administração, Brasília, p. 41 
- 41, 01 mar. 2006.  
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