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O ENSINO MUITO ALÉM DOS RANKINGS

Especialistas, entre eles economistas da
Organização para a Cooperação do
Desenvolvimento Econômico (OCDE), darão
apoio à formulação dos testes aplicados aos
alunos

“O desenvolvimento de habilidades não cognitivas é tão
importante quanto estudar matemática e português”

Daniel Santos, pesquisador da USP e consultor do Instituto Ayrton Senna

Teste avaliará 50 mil alunos do Rio em habilidades como o autocontrole emocional, motivação e colaboração
GUSTAVO STEPHAN
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mais impactam, de maneira positiva, no aprendizado na escola:
— Já temos algumas pistas: a capacidade de
Num tempo em que as escolas são cada vez mais aprender com o erro (persistência, resiliência),
avaliadas por rankings, um outro aspecto do ensi- de se comunicar de maneira eficaz e de trabano vem sendo revalorizado por educadores mun- lhar em grupo (colaboração) fazem parte delas.
do afora: o desenvolvimento das chamadas habi- O objetivo é medir essas competências para que
lidades não cognitivas. São competências como as políticas de desenvolvimento possam ser deautocontrole, motivação, organização e capaci- senhadas e implementadas.
Um dos desafios, segundo ela, é como desendade de trabalhar em grupo. Apesar de não serem
mensuradas em testes como os da Prova Brasil ou volver essas habilidades nas escolas, sobretudo
Enem, estudos vêm comprovando que elas são nos colégios tradicionais:
— Pesquisas nos mostram que aumentar o
tão ou mais importantes para o sucesso pessoal e
profissional quanto o aprendizado em português, tempo de exposição do aluno à escola, sem alterar a forma pela qual o processo de ensino aprenmatemática ou outras disciplinas tradicionais.
dizagem se dá, não é uma ação
O grande desafio, no caso das
efetiva para a melhoria da qualihabilidades não cognitivas, é
dade da aprendizagem. Acredique elas são mais complexas de
tamos que o caminho não seja o
serem avaliadas. No Brasil, o
de criar mais disciplinas. O deprimeiro teste piloto aplicado
safio está em fazer com que elas
em larga escala para medir espermeiem, intencionalmente, a
sas competências será realizarelação entre alunos e professodo em agosto, com 50 mil estures, estando presente ao longo
dantes da rede pública de enside todo o currículo e de todas as
no do Rio. O projeto é uma paroportunidades educativas.
ceria do Instituto Ayrton Senna
Para a secretária municipal
com a Organização para Coode Educação Claudia Costin, é
peração do Desenvolvimento
dever da escola desenvolver esEconômico (OCDE) e das sesas competências ligadas à incretarias de Educação do estateligência emocional e que a
do e município. O objetivo
“prova é para saber se esses joprincipal é formar um retrato
vens estão prontos para a vida”.
socioemocioal desses alunos.
— Temos casos de alunos
— Essa é uma discussão
muito inteligentes, mas que
mundial. Já sabemos que o denão tem perseverança, muitas
senvolvimento de habilidades
vezes abandonam os estudos e
não cognitivas é tão importante
correm para os supletivos só
quanto estudar matemática e
para obterem o diploma. Deportuguês. Avaliar esse processenvolver essas habilidades é
so é uma experiência inovadomuito importante para que alra no país — explica o pesquicancem seus objetivos na vida.
sador da USP de Ribeirão Preto, Claudia Costin
Não basta dizer que sonha em
Daniel Santos, consultor do
Instituto Ayrton Senna para o Secretária Municipal de Educação ser jogador do Flamengo, é preciso saber o que o qualifica paprojeto.
A formulação dos testes contará com o apoio ra isso — explica.
Desde que o assunto passou a ser discutido
de 12 especialistas, entre eles economistas da
OCDE. Até o momento foram desenvolvidos oi- mundialmente, algumas escolas incluíram disto modelos de provas de múltipla escolha que ciplinas nada convencionais nas escolas. São
serão aplicadas aos alunos dos ensinos funda- discussões que falam sobre o futuro profissional
mental e médio. O questionário varia de acordo e a felicidade.
No Colégio Estadual José Leite Lopes, na Tijucom a idade do aluno e as escolas serão escolhica, na Zona Norte do Rio, que faz parte do Núdas por sorteio:
— Algumas questões são bem simples. Per- cleo Avançado em Educação (Nave), foi criado o
guntamos, por exemplo, se o aluno está feliz na Plano Vida, que é direcionado ao aperfeiçoaescola, com quem ele fica em casa, se lê livros. mento pessoal e que “incentiva o jovem a perOutras já são mais elaboradas e trabalham ca- correr seu próprio caminho”.
Pelo programa, o aluno que acaba de ingressar
racterísticas como extroversão, responsabilidade, cooperação, disciplina e sociabilidade. Te- no ensino médio grava um vídeo dizendo o que
nho certeza de que os alunos vão ter prazer em ele sonha para o futuro. Após a gravação, o materesponder, os nomes não serão identificados— rial fica armazenado no Laboratório de Mídia
Educação e volta a ser assistido ao final do curso.
diz o pesquisador.
— Queremos que eles acreditem que podem
Responsável pela área de avaliação do Instituto Ayrton Senna, Tatiana Filgueiras afirma que ser diferentes de suas famílias. É o que chamamedir essas competências é identificar quais mos de protagonismo juvenil, que incentiva o
são as habilidades não cognitivas e quais as que jovem a aprender a gerir a sua vida, a começar a

entender o impacto de seus atos no futuro. Não
adianta um líder ter conhecimento se ele não
consegue inspirar sua equipe — diz Paola
Scampini, diretora da Educação do Oi Futuro.
No Colégio Estadual Chico Anysio, no Andaraí,
na Zona Norte do Rio, o “Projeto de Vida” faz parte
da grade curricular. Uma vez por semana os alunos
se reúnem em times para discutir temas atuais.
— É uma reflexão da vida do aluno, uma avaliação dos fatos anteriores, é pensar criticamente
sobre suas escolhas e consequências. Para isso,
o professor utiliza situações que estão nos jornais ou pode ser até uma cena de novela — diz
Maria Aparecida Freitas, coordenadora do programa Dupla Escola do governo estado — Há
muitos alunos que fazem escolhas oníricas, que
estão completamente fora da realidade deles
sem planejamento.
Aulas de esgrima e luta olímpica, que são modalidades que exigem concentração, autoconhecimento e disciplina, também foram inseridas no programa.
— Esses esportes trabalham justamente essas
habilidades não cognitivas, que ajudam o jovem
a ter autonomia, autoestima e a trabalhar em
grupo — explica o subsecretário de Gestão da
Rede de Ensino da Secretaria de Educação do
estado, Antônio Vieira Neto.
Aos 13 anos, a estudante Lívia de Paula entrou
no primeiro semestre no Colégio Chico Anysio.
— Eu não queria vir, mas acabei me inscrevendo
no edital porque meus pais gastavam R$ 400 por
mês numa escola particular. Era caro. Chorei
quando soube que tinha passado, mas minha mãe
disse que, se tinha que fazer prova para passar, é
porque a escola era boa — lembra ela, que é moradora de Madureira — Quando
cheguei adorei o espaço, fiz amigos e não quero mais sair.
Para Lívia, o Projeto
Vida serve como momento de reflexão.
— É a hora que a
gente analisa a relação com a escola, com as
pessoas ao redor, e contamos
situações vividas em casa. l
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“Temos casos de
alunos muito
inteligentes, mas
que não têm
perseverança,
abandonam os
estudos e correm
para os supletivos
só para obterem o
diploma”

Projeto Vida.
A estudante
Lívia de Paula
reflete sobre o
relacionamento
com a escola
em sala de
aula
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Autoconfiança. Alunos da Escola Estadual Chico Anysio, no Andaraí, praticam esgrima. Objetivo é usar o esporte para desenvolver habilidades como a concentração e autocontrole
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ideia de que o papel da
escola é muito mais amplo do que simplesmente ensinar disciplinas do
currículo tradicional nada tem de
nova, mas o argumento voltou
com força a ser considerado no
meio acadêmico graças aos estudos do economista James Heckman, professor da Universidade de
Chicago que foi premiado com o
Nobel da Economia em 2000.
Um dos mais famosos estudos de
Heckman avaliou o impacto de um
programa para crianças em idade
pré-escolar criado na década de 60
no estado americano de Michigan.
Conhecido como Perry Preschool
Project, a iniciativa consistia em
dar a crianças de 3 a 5 anos, de famílias de baixa renda, um atendimento de alta qualidade antes do
ingresso na escola formal.
O projeto é muito conhecido no
mundo acadêmico por ter permitido aos pesquisadores separar e
acompanhar por toda a vida dois
grupos: os que fizeram parte do
programa na infância e os que, vindos de famílias com as mesmas características, não foram incluídos.
Por muito tempo, a experiência
foi avaliada como um fracasso
porque, após saírem do projeto,
as crianças que haviam participado da iniciativa apresentavam o
mesmo desempenho medido em
testes de QI do que as que haviam
ficado de fora.
Heckman e seus assistentes, no
entanto, decidiram avaliar outras
características e identificaram
que, já na vida adulta, havia diferenças significativas entre os dois
grupos em habilidades que ele
chamou de não-cognitivas. Os jovens e adultos que, quando crianças, foram atendidos no projeto
Perry apresentavam menores taxas de abandono escolar, desemprego, envolvimento em crimes e
gravidez adolescente. Eles também recebiam, em média, salários maiores que os demais.
A conclusão foi que, mesmo sem
ter afetado o desempenho medido
em testes de QI, o projeto Perry havia sido bem sucedido ao ensinar
seus alunos desde os primeiros
anos de escola a trabalhar melhor
em grupo, ter maior controle de
suas emoções e mais persistência e
organização para executar tarefas.
O achado foi corroborado também por evidências que surgiram a
partir dos anos 90 em estudos da
neurociência. Eles mostraram que
o cuidado recebido nos primeiros
anos de vida era muito mais importante do que se imaginava para
o desenvolvimento do cérebro em
áreas fundamentais como, por
exemplo, a capacidade de controlar as emoções e enfrentar situações de estresse.
Heckman, desde que publicou
seus estudos e ganhou o Nobel,
tem defendido a tese da importância de um atendimento de qualidade na primeira infância. Ele se tornou também um dos maiores críticos dos testes padronizados, que
avaliam as escolas de acordo com a
nota média de seus alunos em testes de linguagem e matemática. l

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. 4.

