O QI é a capacidade que temos para lidar com conceitos e problemas abstratos e reais. Ele é a
representação da inteligência humana, descrita em forma de número e mensurada através de
testes psicológicos. É um conceito complexo e que, embora venha sendo estudado há anos,
ainda é envolto de mistérios e mitos.
O que as evidências mostram a respeito do QI? Por que ele é importante? É possível aumentar
o QI de uma pessoa ou de um país? O QI é diferente entre homens e mulheres? Qual a relação
entre o QI de uma população e seu desenvolvimento econômico? As escolas podem aumentar
o QI dos alunos?
Oferecer respostas para essas perguntas é o objetivo da série de artigos ‘QI: Desvendando a
Inteligência’, lançada em 29 de fevereiro pelo Instituto Alfa e Beto. A publicação será dividida
em vinte partes, publicadas todas as segundas-feiras, e irá mostrar como o QI afeta nossa vida
e, em especial, nosso processo educativo.
Confira a seguir os capítulos que vão integrar a série, bem como as datas previstas para sua
publicação na internet, no endereço www.alfaebeto.org.br/blog.
1. Inteligência: a nova riqueza das nações (29/02/2016)
2. O que é inteligência? (07/03/2016)
3. O que sabemos sobre inteligência: 12 pontos de consenso (14/03/2016)
4. Outras inteligências – elas existem mesmo? (21/03/2016)
5. Por que tratar da inteligência é um assunto importante (28/03/2016)
6. Inteligência e QI – um tema controverso (04/04/2016)
7. O QI é fixo ou pode mudar? (11/04/2016)
8. Primeira Infância: a fase de ouro para o desenvolvimento da Inteligência (18/04/2016)
9. Estímulos que afetam o QI: fatores cognitivos (25/04/2016)
10. 10 - Estímulos que afetam o QI: habilidades socioemocionais (02/05/2016)
11. Estímulos que afetam o QI: controle executivo (09/05/2016)

12. A medida do QI (16/05/2016)
13. Existe diferença entre o QI de homens e mulheres? (23/05/2016)
14. QI e desempenho escolar (30/05/2016)
15. QI, desempenho escolar e capital cognitivo de um país (06/06/2016)
16. QI e as elites (13/06/2016)
17. O ovo e a galinha: é o desenvolvimento que gera capital intelectual ou vice-versa?
(20/06/2016)
18. QI e capital cognitivo: existem estratégias mais eficazes? (27/06/2016)
19. QI e as silenciosas reformas sociais e educativas (04/07/2016)
20. Nem só de QI vive o homem (11/07/2016)

