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Durante grande parte dos séculos XIX e XX, pensava-se que a inteligência poderia ser facilmente medida, definida e comparada com testes como o famoso teste de inteligência, por exemplo, que determinou a inteligência humana em números. No entanto, com o tempo, o teste de inteligência caiu em desuso, porque
pouco se notou que nem sempre as pessoas mais inteligentes e bem sucedidas tiveram os melhores resultados. Psicólogos e pesquisadores começaram a notar que houve casos em que pessoas que receberam resultados medíocres em testes de inteligência se davam bem na vida por serem resolutas, disciplinadas,
persistentes e carismáticas. Mas como as pessoas, consideradas um teste de inteligência, podem ser tão bem sucedidas? A resposta é simples: existem vários tipos de inteligência! De acordo com Howard Gardner, um psicólogo autor dessa teoria, há sete tipos de inteligência no total, e todas as pessoas têm um pouco
de sete neles. No entanto, cada pessoa tem um desses tipos mais desenvolvido, e isso se sobrepõe ao outro. 7 Tipos de Inteligência 7 Tipos de Inteligência Identificados no Trabalho de Howard Gardner são: Inteligência Linguística As pessoas que possuem esse tipo de inteligência têm maior facilidade de se expressar,
tanto verbalmente quanto por escrito. Além da grande expressividade, eles também têm um alto grau de atenção e sensibilidade para entender as perspectivas de outras pessoas. Essa inteligência intimamente relacionada com o lado esquerdo do cérebro é uma das mais comuns. Inteligência Lógica Pessoas com esse
perfil de inteligência têm uma alta capacidade de memória e grande talento para lidar com matemática e lógica em geral. Eles têm a capacidade de encontrar solução de problemas complexos, com a capacidade de quebrar esses problemas em pequenos problemas e resolver cada um até chegar à resposta final. São
pessoas organizadas e disciplinadas. É uma inteligência intimamente relacionada com o lado direito do cérebro. Inteligência MotorA Pessoas com esse tipo de inteligência têm grande talento na expressão corporal e têm uma incrível ideia de espaço, distância e profundidade. Eles têm mais controle sobre o corpo do
que o habitual, sendo capazes de realizar movimentos complexos, graciosos ou fortes com tremenda precisão e facilidade. É a inteligência associada ao cerebelo, que é a parte do cérebro que controla os movimentos voluntários do corpo. Presente em atletas olímpicos e de alto rendimento, é um tipo de inteligência
diretamente relacionada à coordenação e capacidade motora. Inteligência Espacial Pessoas com esse perfil de inteligência têm um enorme objeto para criar, apresentar e desenhar imagens 2D e 3D. Eles têm uma grande habilidade de criar em geral, mas representam principalmente um enorme talento para a arte
gráfica. Pessoas com esse perfil de inteligência têm criatividade e sensibilidade como suas principais características, sendo capazes de apresentar, criar e ver o que alguém tem tal inteligência desenvolvida, em geral, não pode. Inteligência musical é uma das formas mais raras de inteligência. Pessoas com esse perfil
têm ótimos meios de ouvir música ou sons em geral e identificar padrões e notas musicais diferentes. Eles podem ouvir e processar sons para o que a maioria das pessoas pode, e também são capazes de criar novas músicas e harmonias inéditas. É como se eles pudessem ver através dos sons. Algumas pessoas
têm essa inteligência tão desenvolvida que podem aprender a tocar instrumentos musicais por conta própria. Assim como a inteligência espacial, é um tipo de intelecto intimamente relacionado à criatividade. A inteligência interpessoal da inteligência interpessoal é um tipo de inteligência associada a habilidades
naturais de liderança. Pessoas com tal perfil de inteligência são extremamente ativas e geralmente causam grande admiração entre outras. São líderes práticos, aqueles que se autodenominam responsáveis por si mesmos. Eles são calmos, diretos e têm uma tremenda habilidade de convencer uns aos outros a fazer
tudo o que querem. Eles também são capazes de identificar as qualidades das pessoas e aprender o melhor com elas, organizar equipes e coordenar o trabalho em conjunto. Inteligência intrapessoal é um tipo raro de inteligência também associado à liderança. Aqueles que desenvolvem inteligência intrapessoal têm
grande potencial para entender o que as pessoas pensam, sentem e desejam. Ao contrário dos líderes interpessoais que são ativos, os líderes intrapessoais são mais contidos, exercendo liderança de forma mais indireta, através do carisma, e influenciando as pessoas através de ideias em vez de ações. Entre os tipos
de inteligência é considerado raro. Inteligência Predominante: Percentual de pessoas em que cada tipo de inteligência prevalece: Inteligência Linguística - 29% Inteligência Lógica - 29% Inteligência Motora 16% Inteligência Espacial 14% Inteligência Musical 6% Inteligência Interpessoal 4% Inteligência Intrapessoal 2% -
A chamada Inteligência Clássica, Inteligência, que aparecem no teste de inteligência. Veja também: Tipos de personalidade: Descubra o Seu! Que inteligência é comum em você? Conte para a gente aqui nos comentários! JavaScript é desativado para o seu navegador. Algumas das características deste site não
podem funcionar sem ele. Dentro de la Psicolog'a Diferencial, la Inteligencia se ha estudiado tanto em termos quanto estruturais como osi les. El enfoque estructural (o metáfora geogrifica) ga regido el estudio de las capacidades humanas desde suorigen. Destaques el anelysis factor exploratorio (para el estudio de la
inteligencia levell de raso). 2.1 Princípios estructuras de organizaci'n de la exploration desde la perspectiva estructural de la intelligence, dos han sido las cuestiones en las que se han centrado los investigadores; por una parte, el n'mero de factores que componen la, inteligencia, y por como esses fatores são
organizados dependendo da extensão em que eles estão em comum e na relação entre eles. Precursores Em relação à primeira pergunta, o debate é polarizado entre a natureza unidimensional (teoria unitária de dois fatores) da inteligência, postulada por Spearman, e a visão multidimensional (modelo primário de
habilidades: raciocínio indutivo, memória, habilidade numérica, velocidade de percepção, capacidade espacial, compreensão oral e fluidez verbal) de Thurston. Mais tarde, e ao longo dos anos, ambos os autores se aproximaram de suas posições, como Spearman reconheceu a existência dos chamados fatores de
grupo, e Thurston recebeu um fator - raciocínio indutivo - que mostrou uma grande semelhança com o fator G Spearman. Posteriormente, ambos os pontos de vista foram adotados como parte de uma visão mais ampla que reconheceu que a inteligência humana é composta de diferentes fatores, o que ocorre na
questão da organização de habilidades intelectuais (ou fatores que explicam a inteligência). O modelo de Guildford é radicalmente diferente do modelo do Spielman. Era chamado de modelo cúbico por causa de sua estrutura cúbica. Este autor buscou classificar todas as habilidades humanas existentes e explicar os
processos intelectuais associados a elas. Ele utilizou análise de fatores com rotação ortogonal, método que favorece fatores independentes e impede que o fator comum seja encontrado. Este autor postula que a inteligência consiste em 120 habilidades ou habilidades independentes derivadas de uma combinação de 3
dimensões: conteúdo (o tipo de processo de pessoas de informação), operações (atividade cognitiva relacionada ao processamento de informações) e produtos (resultado de várias operações). Este modelo tem sido criticado por usar rotação ortogonal e por seu modelo complexo. Modelos hierárquicos Esse contexto
levou ao surgimento de dois modelos que protegiam uma organização hierárquica pura das habilidades mentais. Especificamente, o modelo Bert, que representa cinco níveis mentais (sentido, percepção, comunicação, relações e inteligência geral), dentro do qual estão localizadas diferentes habilidades mentais, e a
teoria da inteligência geral de Vernon, que eleva a existência de quatro níveis (fatores específicos, grupo secundário, grupo principal e fator comum), em que fatores são organizados. Esses modelos são considerados puramente hierárquicos porque acreditam que as habilidades mentais são organizadas
hierarquicamente, e no limiar dessa estrutura hierárquica está o fator G postulado por Spearman. Posteriormente, houve um modelo hierárquico misto Cattell e Horn, que afirma que as habilidades intelectuais são organizadas hierarquicamente, dependendo do grau de sua atitude geral e importância, mas não concluem
que há um fator g que generaliza a relação entre todos habilidades mentais. Esses autores dão grande importância a dois fatores de segunda ordem chamados inteligência líquida e inteligência cristalizada. Características Inteligência Fluida (Gf) Inteligência Cristalizada (Gc) Equipamento de Metáfora de Computador
(Aspecto Estrutural) Software (Aspecto Funcional) Conceito de Inteligência Mecânica Pragmática Definição Biológica Fundamental (Predisposição Genética) Cultural/Ambiental (Baseada em Aprendizagem e Experiência) A manifestação predominante da inteligência em tarefas mentais simples em tarefas cognitivas
complexas Algumas habilidades de indução e a dedução de relacionamentos e classificações figurativas e operações astuta largura da memória associativa Reduzindo a velocidade intelectual da juventude à velhice Compreensão verbal e ricas relações semânticas vocabulário Escore e avalie experiência Fazendo
julgamentos e tirando conclusões Conhecimento mecânico Curso evolutivo de redução da inteligência da juventude à velhice crescente Da juventude à velhice Finalmente, vale a pena enfatizar o interesse, chamados de dois modelos mais inclusivos. Por um lado, o modelo de fator hierárquico do GUSTAFsson HILI,
que, ao contrário de outros autores que utilizaram a pesquisa, confirmou a análise do fator de apoio. Este autor, estudando qual estrutura de fatores melhor se adequa aos dados empíricos, concluiu que as habilidades intelectuais foram organizadas em uma estrutura hierárquica com três níveis de generalizações
diferentes, de modo que em um nível muito específico são as habilidades primárias oferecidas por Thurstome e Guildford, no nível intermediário fatores mais comuns, como os oferecidos por Cattell e Horne, e Vernon, e finalmente no auge do local. Por outro lado, as 3 camadas do modelo Carroll representam a maior
integração das teorias estruturais da inteligência. Seus grandes e dignos estudos o levaram a postular a existência de três camadas organizadas hierarquicamente nas quais as habilidades mentais estão localizadas. Na primeira camada das possibilidades mais específicas, na segunda, 8 fatores explicariam a relação



entre os fatores do primeiro nível, e no topo de sua pirâmide estaria a inteligência geral como o potencial norteador e integrativo de todos os outros. O trabalho deste autor é a síntese final da maioria dos modelos existentes sobre a estrutura da inteligência e a descrição mais completa no mapa das habilidades
cognitivas da inteligência humana. 2.2 Depósitos de saldo de modelos de inteligência estrutural Em conclusão, aproximadamente 80% das diferenças nas habilidades intelectuais são baseadas em cerca de 30 elementos básicos. A evidência é significativa em favor do fator G de terceira ordem e podem ser organizadas
cerca de 8 ou 9 habilidades de segunda ordem (Gf, Gc, e outros fatores amplos relacionados à memória, a ideia de fluência, percepção de habilidades ou um fator comum de velocidade mental). Será necessário decidir se g pode ser em grande parte equiparado com o fator de inteligência fluida, como parece ser
evidente a partir de alguns estudos (Gustafsson). A estrutura da inteligência é, em última análise, considerada uma hierarquia flexível. Nesse sentido, alguns autores recomendam que os autores usem o nível de hierarquia mais adequado para seus propósitos na construção de um teste. Conclusões de Horn sobre a
estrutura da inteligência: Existem fatores comuns ou comuns que cobrem diferentes possibilidades. A inteligência é organizada hierarquicamente. Quatro níveis de fatores comuns foram encontrados na estrutura hierárquica da inteligência. Inteligência. principales modelos de la inteligencia emocional
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