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O que é a Inteligência? 

 

 
Usamos constantemente esta palavra e todos julgamos saber aplica-la; no entanto, 

sendo a inteligência apenas indiretamente observável, é difícil de definir, até porque, em 

cada cultura, varia o que é considerado uma competência útil para adaptação nessa 

sociedade. 

De facto, há muito que a definição de inteligência constitui um desafio para os 

psicólogos, que durante anos tentaram construir uma definição única, independente da 

cultura ou de outros fatores. Mas hoje é considerado impossível, dado que em cada época 

se constrói um conceito de inteligência subordinado às exigências dessa sociedade em 

que se está inserido. 

No entanto, existe um certo consenso de que um dos componentes fundamentais 

da inteligência é a adaptação ao meio através da resolução de problemas. Esta adaptação 

baseia-se, ou na aprendizagem  das estratégias já existentes na cultura a que pertencemos, 

ou na criação de soluções novas. 

Neste sentido, é fundamental sublinhar que enquanto membros da espécie humana 

todos somos inteligentes. Todos somos capazes de construir significados para as nossas 

experiências, resolvendo os problemas através do pensamento lógico-simbólico, da 

linguagem, da memória, da aprendizagem, e utilizando ou criando recursos técnicos e 

materiais.  

De referir ainda que, uma conceção muito vulgar no senso comum, é a associação 

da inteligência aos resultados escolares, considerando mais inteligentes os alunos que 

obtêm melhores classificações, e portanto, tendo em conta um único tipo de inteligência 

– a inteligência teórica, concetual ou abstrata- que é a capacidade para compreender e 

usar símbolos verbais e matemáticos. 
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➢ Complete as definições a partir do texto: 

 

 

 

➢ Complete com as palavras dadas: 

 

Em conclusão: a ________________ será capacidade que, mediante a _______________ de 

problemas práticos e abstratos, nos permite _____________ com a experiência e efetuar uma 

__________ bem sucedida ao meio, enfrentando de modo eficaz ________________ que este 

apresenta. Trata-se, portanto, de __________________________ e ______________eficazmente 

os recursos disponíveis para resolver desafios. 

 

( Adaptação ; pensar racionalmente ; inteligência ; os desafios ; utilizar ; resolução; 

aprender ) 

 

Bom trabalho       

Inteligência:

Inteligência Concetual: Inteligência Prática:

Ora, como sabemos, há pessoas que têm uma capacidade especial para compreender, manipular e criar objetos e 

para os usarem na resolução de problemas técnicos e práticos. Esta inteligência prática está ligada às destrezas ou 

habilidades para manipular instrumentos ou máquinas e para solucionar problemas construindo objetos, como acontece 

nas pessoas conhecidas por “engenhocas”.  

Assim, a inteligência é a adaptação do individuo a situações novas e, neste sentido,  implica sempre uma 

capacidade de ligar, de relacionar. Sejam ligações entre conceitos, coisas ou pessoas, o objetivo é construir estruturas de 

significação, de modo a adaptar o nosso comportamento às situações. 

Texto ret. e adap. pela docente a partir de A Psicologia e a Vida,  

Maria Lima e Maria Castro, pp.111-114, Porto Editora 


