
O ENSINO MUITO ALÉM DOS RANKINGS
Teste avaliará 50mil alunos do Rio emhabilidades como o autocontrole emocional, motivação e colaboração

Num tempo em que as escolas são cada vezmais
avaliadaspor rankings, umoutro aspectodoensi-
no vemsendo revalorizadopor educadoresmun-
do afora: o desenvolvimento das chamadas habi-
lidades não cognitivas. São competências como
autocontrole, motivação, organização e capaci-
dadede trabalhar emgrupo.Apesardenão serem
mensuradas em testes comoosdaProvaBrasil ou
Enem, estudos vêm comprovando que elas são
tão oumais importantes para o sucesso pessoal e
profissional quanto o aprendizado emportuguês,
matemática ou outras disciplinas tradicionais.
O grande desafio, no caso das

habilidades não cognitivas, é
que elas sãomais complexas de
serem avaliadas. No Brasil, o
primeiro teste piloto aplicado
em larga escala para medir es-
sas competências será realiza-
do em agosto, com 50 mil estu-
dantes da rede pública de ensi-
no do Rio. O projeto é uma par-
ceria do Instituto Ayrton Senna
com a Organização para Coo-
peração do Desenvolvimento
Econômico (OCDE) e das se-
cretarias de Educação do esta-
do e município. O objetivo
principal é formar um retrato
socioemocioal desses alunos.
— Essa é uma discussão

mundial. Já sabemos que o de-
senvolvimento de habilidades
não cognitivas é tão importante
quanto estudar matemática e
português. Avaliar esse proces-
so é uma experiência inovado-
ra no país — explica o pesqui-
sador daUSPdeRibeirão Preto,
Daniel Santos, consultor do
Instituto Ayrton Senna para o
projeto.
A formulação dos testes contará com o apoio

de 12 especialistas, entre eles economistas da
OCDE. Até omomento foram desenvolvidos oi-
to modelos de provas de múltipla escolha que
serão aplicadas aos alunos dos ensinos funda-
mental e médio. O questionário varia de acordo
com a idade do aluno e as escolas serão escolhi-
das por sorteio:
— Algumas questões são bem simples. Per-

guntamos, por exemplo, se o aluno está feliz na
escola, com quem ele fica em casa, se lê livros.
Outras já são mais elaboradas e trabalham ca-
racterísticas como extroversão, responsabilida-
de, cooperação, disciplina e sociabilidade. Te-
nho certeza de que os alunos vão ter prazer em
responder, os nomes não serão identificados—
diz o pesquisador.
Responsável pela área de avaliação do Institu-

to Ayrton Senna, Tatiana Filgueiras afirma que
medir essas competências é identificar quais
são as habilidades não cognitivas e quais as que

mais impactam, de maneira positiva, no apren-
dizado na escola:
— Já temos algumas pistas: a capacidade de

aprender com o erro (persistência, resiliência),
de se comunicar de maneira eficaz e de traba-
lhar em grupo (colaboração) fazem parte delas.
O objetivo émedir essas competências para que
as políticas de desenvolvimento possam ser de-
senhadas e implementadas.
Um dos desafios, segundo ela, é como desen-

volver essas habilidades nas escolas, sobretudo
nos colégios tradicionais:
— Pesquisas nos mostram que aumentar o

tempo de exposição do aluno à escola, sem alte-
rar a formapela qual o processo de ensino apren-

dizagem se dá, não é uma ação
efetiva para amelhoria da quali-
dade da aprendizagem. Acredi-
tamos que o caminho não seja o
de criar mais disciplinas. O de-
safio está em fazer com que elas
permeiem, intencionalmente, a
relação entre alunos e professo-
res, estando presente ao longo
de todo o currículo e de todas as
oportunidades educativas.
Para a secretária municipal

de Educação Claudia Costin, é
dever da escola desenvolver es-
sas competências ligadas à in-
teligência emocional e que a
“prova é para saber se esses jo-
vens estão prontos para a vida”.
— Temos casos de alunos

muito inteligentes, mas que
não tem perseverança, muitas
vezes abandonam os estudos e
correm para os supletivos só
para obterem o diploma. De-
senvolver essas habilidades é
muito importante para que al-
cancem seus objetivos na vida.
Não basta dizer que sonha em
ser jogador do Flamengo, é pre-
ciso saber o que o qualifica pa-

ra isso — explica.
Desde que o assunto passou a ser discutido

mundialmente, algumas escolas incluíram dis-
ciplinas nada convencionais nas escolas. São
discussões que falam sobre o futuro profissional
e a felicidade.
No Colégio Estadual José Leite Lopes, na Tiju-

ca, na Zona Norte do Rio, que faz parte do Nú-
cleoAvançado emEducação (Nave), foi criado o
Plano Vida, que é direcionado ao aperfeiçoa-
mento pessoal e que “incentiva o jovem a per-
correr seu próprio caminho”.
Pelo programa, o aluno que acaba de ingressar

no ensino médio grava um vídeo dizendo o que
ele sonha para o futuro. Após a gravação, omate-
rial fica armazenado no Laboratório de Mídia
Educação e volta a ser assistido ao final do curso.
— Queremos que eles acreditem que podem

ser diferentes de suas famílias. É o que chama-
mos de protagonismo juvenil, que incentiva o
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 ZonaNorte 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.
—Éuma reflexão da vida do aluno, uma avali-

ação dos fatos anteriores, é pensar criticamente
sobre suas escolhas e consequências. Para isso,
o professor utiliza situações que estão nos jor-
nais ou pode ser até uma cena de novela — diz
Maria Aparecida Freitas, coordenadora do pro-
grama 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 sãomo-

dalidades que exigem concentração, autoco-
nhecimento e disciplina, também foram inseri-
das no programa.
— Esses esportes trabalham justamente essas

habilidades não cognitivas, que ajudamo 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.
—Eunãoqueria vir,mas acabeime inscrevendo

no edital porque meus pais gastavam R$ 400 por
mês numa escola particular. Era caro. Chorei
quando soubeque tinhapassado,masminhamãe
disse que, se tinha que fazer prova para passar, é
porqueaescola eraboa—lembraela, queémora-
dora de Madureira — Quando che-
guei adoreioespaço, fiz ami-
gos e não queromais sair.
Para Lívia, o Projeto

Vida serve como mo-
mento de reflexão.
— É a hora que a

gente analisa a re-
lação com a es-
cola, com as
pessoas ao re-
dor, e contamos
situações vivi-
das em casa. l

GUSTAVO STEPHAN

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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Projeto Vida.
A estudante
Lívia de Paula
reflete sobre o
relacionamento
com a escola
em sala de
aula
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A ideia de que o papel da
escola é muito mais am-
plo do que simplesmen-
te ensinar disciplinas do

currículo tradicional nada tem de
nova, mas o argumento voltou
com força a ser considerado no
meio acadêmico graças aos estu-
dos do economista James Heck-
man, professor daUniversidade de
Chicago que foi premiado com o
Nobel da Economia em 2000.
Umdosmais famosos estudosde

Heckmanavaliou o impacto de um
programa para crianças em idade
pré-escolar criado na década de 60
no estado americano deMichigan.
Conhecido como Perry Preschool
Project, a iniciativa consistia em
dar a crianças de 3 a 5 anos, de fa-
mílias de baixa renda, um atendi-
mento de alta qualidade antes do
ingresso na escola formal.
O projeto é muito conhecido no

mundo acadêmico por ter permiti-
do aos pesquisadores separar e
acompanhar por toda a vida dois
grupos: os que fizeram parte do
programana infância e os que, vin-
dos de famílias comasmesmas ca-
racterísticas, não foram incluídos.
Por muito tempo, a experiência

foi avaliada como um fracasso
porque, após saírem do projeto,
as crianças que haviam participa-
do 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 dife-
renças significativas entre os dois
grupos em habilidades que ele
chamou de não-cognitivas. Os jo-
vens e adultos que, quando crian-
ças, foram atendidos no projeto
Perry apresentavam menores ta-
xas de abandono escolar, desem-
prego, envolvimento em crimes e
gravidez adolescente. Eles tam-
bém recebiam, em média, salári-
os maiores que os demais.
A conclusão foi que,mesmo sem

ter afetado o desempenhomedido
em testes deQI, o projeto Perry ha-
via sido bem sucedido ao ensinar
seus alunos desde os primeiros
anos de escola a trabalhar melhor
em grupo, ter maior controle de
suas emoções emais persistência e
organização para executar tarefas.
O achado foi corroborado tam-

bémpor evidências que surgirama
partir dos anos 90 em estudos da
neurociência. Eles mostraram que
o cuidado recebido nos primeiros
anos de vida era muito mais im-
portante do que se imaginava para
o desenvolvimento do cérebro em
áreas fundamentais como, por
exemplo, a capacidade de contro-
lar as emoções e enfrentar situa-
ções de estresse.
Heckman, desde que publicou

seus estudos e ganhou o Nobel,
tem defendido a tese da importân-
ciadeumatendimentodequalida-
de na primeira infância. Ele se tor-
nou tambémumdosmaiores críti-
cos dos testes padronizados, que
avaliamasescolasdeacordocoma
nota média de seus alunos em tes-
tes de linguagem ematemática. l

Economista que venceu
prêmio provou a importância
de habilidades não cognitivas

Tese ganhou
visibilidade
após Nobel
Contexto
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Educação
Especialistas, entre eles economistas da
Organização para a Cooperação do
Desenvolvimento Econômico (OCDE), darão
apoio à formulação dos testes aplicados aos
alunos12

“Temos casos de
alunos muito
inteligentes, mas
que não têm
perseverança,
abandonam os
estudos e correm
para os supletivos
só para obterem o
diploma”
Claudia Costin
Secretária Municipal de Educação

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




