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l O GLOBO:Osenhorestáparti-
cipando de uma conferência
chamada “Ciência para o de-
senvolvimento sustentável”, da
Academia Brasileira de Ciênci-
as. Como a educação deve mu-
dar para se adequar a um mun-
do no qual a sustentabilidade
tem um papel bem mais rele-
vante? Deve haver um novo
modelo de educação para um
novo modelo econômico?
JAMES HECKMAN: Em essên-
cia, escolas tendem a ser separa-
dasdorestodasociedade.Esseé
umprocessomuitopeculiar.Não
énaturalàcondiçãohumanareti-
rar, de certa forma, as crianças
do resto do mundo ao mandá-las
para a escola. Criar uma cultura
adolescente no ensino médio, e
até mesmo na universidade, que
édesconectadadorestodomun-
do, da forma como o mundo fun-
ciona. Nós criamos esse tipo de
adolescência prolongada em es-
colas que não treinam as crian-
ças ou os jovens adultos numa
sériedehabilidadessociais,emo-
cionais e práticas que são úteis
na vida. Há cerca de 150 anos, a
maioriadosprofissionaiseratrei-
nada por outros profissionais, de
forma que se via as habilidades
serem aplicadas na prática, com-
preendiam-se todos os aspectos
do trabalho. Não eram apenas os
efeitos, como ser um advogado
ou médico, mas como tratar um
paciente, como interagir com o
cliente etc. Ele aprendia as habili-
dades práticas e teóricas e tam-
bém as estruturas da interação
social. Isso foi totalmentedissoci-
ado. Hoje as pessoas são treina-
das para ser uma coisa, ter uma
profissão, dentro de um mundo
artificial. E então são jogadas no

mundo real sem um treinamento
completo. Assim, considero be-
néfico integrar a educação com o
ambiente social e econômico.
Mas a educação precisa ser re-
considerada de uma forma mais
profunda. Deve ser reconsidera-
da numa mu-
dança na estru-
tura de capaci-
dades que cria-
mos. Educação
é um conceito
mais amplo, é
mais que pas-
sar em uma
prova; é mais
um treinamen-
to de caráter
que começa
muito mais ce-
do e se estende
por muito mais
tempo. Creio
que, num ambiente sustentável,
no qual se cultivam as habilida-
des humanas, incluindo saúde,
cognição e tendências de perso-
nalidade, essas características,
que nós chamamos de soft skills

(termo inglês usado pela sociolo-
gia para designar inteligência
emocional) devem ser o objeto
de algo mais amplo que simples-
mente “a escola”. Deveria ser um
tipo de “formação de habilida-
des”, na qual a escola seria ape-

nas uma peque-
napartedopro-
cesso.

l Como essas
soft skills são
importantes
para as crian-
ças entende-
rem esse novo
mundo?
HECKMAN:
Por exemplo, a
naturezadatec-
nologia está
mudando. Há
cem anos, o

modelo padrão de desenvolvi-
mento era a fábrica, pessoas fa-
zendo trabalhos manuais na li-
nha de montagem. Foi um enor-
medesenvolvimentoqueaconte-
ceu cem anos atrás. Pessoas co-

mo Henry Ford e outros industri-
ais criaram a linha de montagem,
que foi tremendamente produti-
va. Ela era uma ideia antiga, mas
gente como Ford a elevou a uma
escala massiva. Mas isso criou a
ideia de seres humanos como
apenas elementos numa linha de
montagem, elementos que fazi-
am uma tarefa específica e nem
mesmo compreendiam a nature-
zado trabalhodapessoaaseu la-
do ou mais adiante na linha de fa-
bricação. A economia de servi-
ços está se tornando mais forte,
maior, e ela demanda habilida-
des sociais, interação, habilidade
para lidar com pessoas, caracte-
rísticas que não eram tão valori-
zadas no sistema de fábricas. As-
sim, é parte do processo de de-
senvolvimento econômico e so-
cial a demanda por soft skills. Ve-
mos também que as habilidades
cognitivas necessárias são dife-
rentes. O sistema de fábricas, de
linha de montagem, era melhor
servido por pessoas obedientes,
dóceis, que faziam seu trabalho
mas basicamente não eram cria-

tivas. A nova economia exige
muito mais a participação do in-
divíduo. Então, parte do proces-
so de desenvolvimento, incluin-
do desenvolvimento social, é o
indivíduo desempenhar um pa-
pel cada vez maior como pessoa,
de forma que essas característi-
cas pessoais são mais valoriza-
das em toda parte. Não é só você
como uma máquina pensante, é
a sua habilidade de organizar ta-
refas, de se adaptar e de inovar.
Isso requer habilidades que não
eram valorizadas no esquema de
educaçãoparaomodelodefábri-
cas, de linhas de montagem.

l E como isso se aplica à sus-
tentabilidade?
HECKMAN: Parte do interesse
da sustentabilidade vem do sen-
tido de engajamento social. As
soft skills hoje são consideradas
muito produtivas para criar em-
patia, confiança e uma sensação
de engajamento social. Se o seu
trabalho é apenas ficar numa fá-
brica,oudesempenharumatare-
fa que é muito rotineira numa so-
ciedade muito estratificada, uma
ditadura, seu engajamento com
questões mais amplas não é lá
muito importante. Mas eu acho
que o modelo mais amplo de de-
senvolvimento vai produzir pes-
soasmaiscriati-
vas, com mais
capacidade de
se colocar no
lugar do outro,
pessoas que
pensam mais
nasgerações fu-
turas, pessoas
mais altruístas,
com mais inte-
resse em se jun-
tar ao restante
da sociedade e
confiar nas pes-
soas. Assim, vo-
cê temumsiste-
ma de confiança que é funda-
mental para uma economia mo-
derna e uma sociedade sustentá-
vel. E uma das grandes questões
da sustentabilidade é “o quanto
nos importamos com a próxima

geração?”. Isso inclui confiança e
ativismo social. A habilidade de
reduzir o consumo em prol da
próxima geração, de pensar em
um projeto social mais amplo,
além de seu ganho individual. A
educação não pode ser um siste-
ma estreito para ensinar uma ha-
bilidade, mas sim algo para aju-
dar o indivíduo a se engajar mais
numa sociedade mais ampla.

l O senhor acredita que a educa-
ção sobre o consumo deveria es-
tar no currículo escolar?
HECKMAN: O que deveria estar
no currículo é entender as for-
ças maiores da natureza, das es-
colhas que os indivíduos to-
mam, em termos de escolhas so-
ciais e políticas. As pessoas de-
veriam entender melhor a natu-
reza das mudanças climáticas,
que as escolhas que fazemos ho-
je afetam o futuro das próximas
gerações, de seus próprios fi-
lhos e netos. Hoje o entendimen-
to é com relação a como aumen-
tar a qualidade de vida. Ter cri-
anças entendendo as grandes
consequências das ações priva-
das, até ações de desenvolvi-
mento econômico é algo que as
escolas poderiam fazer. As esco-
las, pais e outras instituições da
sociedade deveriam ser parte

deste projeto
de formar cida-
dãos. Então é
muito diferente
de dizer que
queremos pro-
fessores que
sejam capacita-
dos para que
os alunos atin-
jam boas notas
em provas, co-
mo o Scholas-
tic Aptitude
Test (prova
aplicada em es-
tudantes nos

EUA), isso é uma das partes,
mas não é o todo. É importante
educar pessoas para que pen-
sem mais no resto da sociedade,
produzindo um senso de socia-
bilidade e inclusão.n

‘A nova economia exige mais do indivíduo’
Um novo modelo de eco-
nomia que privilegie o de-
senvolvimento sustentá-

vel, como o que se pretende discutir na Rio+20, em ju-
nho, pressupõe um novo modelo de educação, mais

engajada e inserida na sociedade. É o que vai defender
James Heckman, estudioso de educação, ganhador do
prêmio Nobel de Economia, em 2000, hoje na sua pa-
lestra sobre “Educação para sustentabilidade” na
Academia Brasileira de Ciências. Para Heckman, a

transição para um modelo sustentável vai resultar em
pessoas mais criativas e conscientes do impacto de
suas ações para o coletivo. Para tanto, educação não
pode ser mais medida exclusivamente com nota de
prova, mas como formação de cidadãos.

Para Prêmio Nobel, educação terá que ser engajada, privilegiar novas habilidades e a formação de cidadãos

Lucianne Carneiro
lucianne.carneiro@oglobo.com.br

Simone Marinho

JAMES HECKMAN: “Parte do interesse da sustentabilidade vem do sentido de engajamento social”

ENTREVISTA

James Heckman

RIO
20+

“Educação é um
treinamento de caráter
que começa muito
mais cedo e se estende
por mais tempo.

“Uma das questões da
sustentabilidade é o
quanto nos
importamos com a
próxima geração

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA,
REGISTROS E DIVULGAÇÃO SOBRE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
POPULARES DO MEIO RURAL, NAS REGIÕES NORDESTE, NORTE E SUDESTE.

DATA : 11 / 06 / 2012
HORA : 15:00 h (horário de Brasília)
LOCAL: Representação do IICAno Brasil

SHIS, QI 03, LoteA, Bloco F, Centro Empresarial Terracotta,
Lago Sul, BRASILIA / DF
CEP 71605-450

Os interessados poderão obter o Edital acessando a Internet, no site
http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/brasil/Paginas/EditaisJuridica.aspx, no
link Editais.

Os interessados poderão obter o Edital acessando a Internet, no site
http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/brasil/Paginas/EditaisJuridica.aspx, no
link Editais.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA

CONCORRÊNCIA NºCONCORRÊNCIA Nº 045/2012045/2012

Ministério da
Saúde

ODepartamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde torna público aos
interessados a abertura das licitações namodalidade dePregão, conforme abaixo:
Pregão Eletrônico n.º 21/2012 – Objeto: Registro de Preços para futura
aquisição do medicamento Donepezila (comprimidos de 5mg e 10mg).
Abertura da Sessão: 21.05.2012 – Horário: 09 horas, no endereço
eletrônico: www.comprasnet.gov.br.
Pregão Eletrônico n.º 22/2012 – Objeto: Registro de Preços para futura
aquisição de seringas com agulhas. Abertura da Sessão: 21.05.2012 –
Horário: 09 horas, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br
Os Editais poderão ser retirados no sítio www.comprasnet.gov.br.
Gisélia Ferreira, Coordenadora-Geral de Análise das Contratações de

Insumos Estratégicos para Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIAEXECUTIVA
DEPARTAMENTODE LOGÍSTICA
EMSAÚDE

AComissão deOutorga da 3ª Etapa – Fase II da Concessão para Exploração
do trecho de Rodovia Federal – BR-101/ES/BA – torna público que o julgamento
do recurso do Consórcio Rodovia Capixaba foi concluído na 493ª Reunião de
Diretoria, que o julgou improcedente, ratificando a decisão da Comissão de
Outorga, nos termos da Resolução nº 3808 de 03 de maio de 2012, publicada no
DOU de 08 de maio de 2012.

Informa ainda que os eventos de 11 a 14 abaixo permanecem suspensos
sine die, em virtude de determinação cautelar do Tribunal de Contas da União,
conforme Despacho de 23/04/2012 do Exmo. Senhor Ministro José Múcio
Monteiro, relator do Processo TC 010.594/2012-4, e comunicada a esta Agência
por meio do Ofício nº 112/2012-TCU/SEFID-1, de 23/04/2012.
Eventos Descrição do Evento Datas

11 Homologação do Resultado do Leilão pela
Diretoria da ANTT Suspensos por

determinação do
TCU

(Processo TC
010.594/2012-4)

12 Comprovação de atendimento, pela Proponente
vencedora, das condições prévias à assinatura
do Contrato de Concessão, conforme indicado
no item 17.3.

13 Publicação do Ato de Outorga.
14 Assinatura do Contrato de Concessão.

Durval Antonio Guerra Valente
Presidente da Comissão
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 maio 2012, Economia, p. 27.




