
Inteligências para se tornar um líder 
 
Howard Gardner, psicólogo e professor da Harvard Graduate School of 
Education, defendeu em sua palestra Mudando mentes – o segredo da 
liderança eficaz no segundo dia do Fórum Mundial de Alta Performance, que as 
pessoas têm mais de um tipo de inteligência e que saber ativá-las todas ao 
mesmo tempo é fundamental para um líder. 
 
“Será que existe uma inteligência empresarial?” A resposta para tão intrigante 
pergunta foi fornecida pelo psicólogo Howard Gardner em sua palestra 
Mudando mentes – o segredo da liderança eficaz, a primeira do segundo dia do 
Fórum Mundial de Alta Performance, evento promovido pela HSM. Aliás, tão 
intrigante quanto a pergunta foi sua apresentação, na qual tratou de temas 
como os diferentes tipos de inteligências, como estas interagem entre si e 
quais as mais importantes para os grandes líderes.  

No início, o palestrante contou como desenvolveu a teoria das inteligências 
múltiplas. “Na área acadêmica, a maioria das boas idéias vem quando se é 
jovem. Depois, você as explora e extrai ao longo da vida. Me formei psicólogo 
quando começaram os estudos sobre as ciências cognitivas. Passamos a 
estudar o que acontece dentro da mente. Naquela época, a idéia era a de que 
temos uma única inteligência chamada de ‘G’, de geral. Mas não dá para 
explicar esse perfil tão múltiplo dos seres humanos com apenas uma 
inteligência. A maioria de nós tem um perfil oscilante, às vezes pende para um 
lado, às vezes pende para outro. Todos os seres humanos têm oito ou nove 
inteligências distintas”, explicou.  

Inteligências múltiplas – Howard Gardner assim denominou as diversas 
inteligências e as distinguiu conforme os grupos de pessoas nos quais mais se 
evidencia, em que mais se manifesta:  

•  Lingüística (poeta)  

•  Lógico-matemática (cientista)  

•  Musical (compositor)  

•  Espacial (arquiteto)  

•  Corporal-sinestésica (dançarino)  

•  Interpessoal (líder)  

•  Intrapessoal (indivíduo pensativo)  

•  Naturalista (botânico)  

•  Existencial (filósofo)  

Segundo o palestrante, todos os seres humanos têm essas diferentes 
inteligências. Porém, não existem duas pessoas que tenham o mesmo perfil, 
mesmo com os mesmo genes, até mesmo se fosse um clone, pois as pessoas 
teriam experiências distintas. “É como se tivéssemos uma Torre de Babel 
dentro da caixa craniana. Será que existe uma inteligência empresarial? No 
caso de empresários e executivos, é um aglomerado, é um amálgama de 
diferentes inteligências (que são utilizadas)”, explicou.  



Visão cognitiva da liderança – Segundo Howard Gardner, o fato de um líder ter 
uma inteligência poderosa não significa que ele agirá com inteligência. “Os 
exemplos na história são muitos. Quando pensamos em um líder, pensamos 
em poder e em hierarquia. Minha contribuição através do meu estudo sugere o 
seguinte: se você é um ditador, como Stálin, e quer obrigar as pessoas a 
fazerem o que você quer, só vai depender do número de exércitos que você 
tem na mão. Já em uma democracia, você tem de promover esta mudança de 
mente e de comportamento através das idéias, como Winston Churchill fez na 
Inglaterra”, afirmou.  

Os líderes se sobressaem sobre os demais basicamente através de duas 
maneiras: por meio das histórias que contam e pela maneira como conduzem 
suas vidas. “São os líderes que nos dizem quem nós somos, através destas 
histórias, como devemos superar os obstáculos, que caminho seguir etc. Se a 
história não for boa ou se o líder não seguir o estilo de vida que prega, mais 
cedo ou mais tarde perde toda a credibilidade”, declarou.  

Neste sentido, é fundamental que as histórias, veículos dramáticos, com 
protagonistas, metas, obstáculos etc. sejam compreensíveis e assimiláveis. 
Além disso, ao narrar estas histórias, o líder precisa fazer-se ouvir, saber 
contá-las muito bem. E estas histórias só irão perdurar se forem postas à prova 
e sobreporem-se àquelas que competem com elas, conforme explicação de 
Howard Gardner. 

 

 

Lições sobre um líder – Ao fazer um estudo de diversos líderes reconhecidos 
mundialmente para o seu livro Mentes que Lideram: Uma Anatomia da 
Liderança, dentre eles Eleanor Roosevelt, Martin Luther King, Margaret 
Thatcher e Mahatma Gandhi, entre outros, o conferencista chegou a algumas 
conclusões. “No início, os líderes têm muita energia. Eram como um míssil, 
mas sem rumo. No entanto, não tinham receio de questionar a autoridade e 
sempre tinham argumentos contrários. Desta forma, sempre saíam da história 
com mais credibilidade. Outra coisa essencial para um líder é um tempo para 
pensar, para refletir. Além disso, todo líder fracassa, mas não desiste. Eles não 
vêem como fracasso, mas sim como um aprendizado”, detalhou.  

Para Howard Gardener, o século XXI trouxe desafios mais complexos para os 
líderes do futuro, como o advento da comunicação global e a possibilidade de 
destruição do mundo, seja pela energia nuclear ou pela degradação do meio 
ambiente. O palestrante destacou as inteligências mais importantes para o líder 
do futuro que deseja mudar as mentes das pessoas. “Devem ter liderança 
lingüística, pois contar suas histórias e confrontá-las com as demais é muito 
importante. A inteligência interpessoal é necessária para entender a sua platéia 
e o seu público, saber para quem está falando. E eu acho que os líderes têm 
de ter a inteligência existencial. Tem de se questionar por que vale a pena se 
sacrificar por determinada causa ou defender determinada idéia”, disse.  

Mentes que mudam – Segundo o conferencista, as mudanças são marcadas 
por três dimensões ou características distintas: a entidade (conceito, história, 
teoria ou habilidade) da mudança desejada; a arena da mudança desejada –
seis ao todo, abrangendo desde grandes e diversificados grupos, como um 



partido político ou uma torcida de futebol, até a mudança da própria mente–; e 
as alavancas da mudança desejada.  

As alavancas que promovem a mudança são: recursos e recompensas; a 
razão; a pesquisa; a ressonância; a redescrição representadora; eventos do 
mundo real e as resistências. “A alavanca mais importante é a redescrição 
representativa, que é apresentar uma idéia de variadas formas. Quanto mais 
esta idéia for mostrada de diferentes formas, mais o cérebro tem a 
possibilidade de assimilar esta idéia”, explicou.  

Ao finalizar, Howard Gardener deixou claro que não há uma fórmula mágica 
para se conseguir mudar a mente das pessoas. “Mas, ao apresentar uma nova 
idéia, é preciso ativar cada uma dessas inteligências. Quando você apresenta 
uma nova idéia, quanto mais inteligências você ativar, mais possibilidades você 
tem de mudar as mentes das pessoas.” E, por fim, disse: ”Espero que eu os 
tenha ajudado a ter mais precisão na promoção destas mudanças”.  
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