
Fundação Getulio Vargas Tópico:                           EPGE
                        23/10/2011
                        O Globo - RJ Editoria: Pg: Economia 42-43

Creches de 
qualidade reduzem 

desigualdades 
Professor da FGV defende que aprendízagem ínfantíl efícíente 

é determínante para reduzí r desequí líbríos educacíonaís. 

Ações devem ser íntensas já entre 3 e 4 anos de ídade 

Depois de oito anos debruçado sobre o assunto, um 

dos mais respeitados acadêmicos brasileiros, o pro
fessor Aloísio Araújo, da Fundação Getulio Vargas 

(FGV) e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (lmpa), lança, na próxima 

quarta-feira, o livro "Aprendizagem infantil- Uma abordagem da neurociência, 

da economia e psicologia cognitiva''. Convencido de que os economistas precisam 

se envolver mais nos temas sociais, Araújo coordenou a pu blicação, que reúne 

artigos de um grupo de economistas, entre eles .!ames Heckman, Nobel de 
Economia em 2000, pela série de métodos que desenvolveu para avaliar o sucesso 

dos programas sociais e de educação. A conclusão do livro é que quanto mais 

cedo a criança for estimulada intelectua.Jmente maiores são as chances de se 

transformar em um adulto bem-sucedido no mundo do trabalho. 
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Uana Melo 
~ICOo&fO' coeM 

O GLOBO: Como surgiu a ide ia 
desse livro? 
ALOISIO ARAÚJO: Nasceu da 
combinação do Interesse 
clenUUco do tema e de sua 
a h~ rPIPvân~ia ('tara ~ p:tí.!t~ j.-\ 
que temos, apesar dos inves
timentos oficiais, baixas taxas 
de escolarização e desempe
nho medíocre nas avaliações. 
NAo bastasse isso, a lecun· 
dldade no Brasil é maior jus
tamente entre as mulheres de 
menor índice de Instrução. 
Historicamente, possuímos 

altos níveis de desigualdade 
de renda, o que acaba pre
judicando o desenvolvimento 
econômico do pais. Pesquisa 
divulgada em agosto último 
mostrou. por exemplo. que 
57,2% dos es tuduntes do ter· 
celro ano do ensino funda
mental no Brasil não são ca
pues de resolver problemas 
básicos de matemática. como 
as operações simples de soma 
ou subtração. 

• Por que e.çse interesse es
pecial sobre a aprend•zagem 
infantil? 
ARAÚJO: Díliculdades de lln-

guagem são associadas às de 
processamento matemático e 
de lógica, o que remonta a 
falhas na allabelízaçAo. Estu· 
dos da neurobiologla mostram 
que o desenvolvimento rnais 
acentuado da estrutura cere
bral ocorre nos primeiros anos 
de vida. Corroborando com 
este entendimento. estudos 
leitos por economistas, como 
Heckman, por exenq>lo. com
provam que investimentos lei
tos durante a primeira Infân
cia. entre os 3 e 4 anos de 
idade. têm uma taxa de re
torno de 17% ao ano. enquanto 
alguns programas de recupe-

raçao tardia apresentam retor
nos que. são quase nulos. 

• Além de identificar os pro
blemas, o l ivro também apre
senta soluções? 
ARAÚJO: Deve riamos copia r o 
modelo adotado em Cuba. que 
Incorporou as dimensões de 
desenvolvimento cognitivo e 
llngufsllco das crianças no 
atendimento pré e p6s~1atal 

dos serviços d e saúde púl>lica . 
O Brasll até já tem experiên
cias como essa, mas slo es· 
parsas. especialmente em Por
to Alegre, no Rio Grande do 
Sul. 56 que precisamos hnplan-

tar um programa em larga es
cala. Já está comprovado que 
o número de palavras que a 
mãe fala é determinante no 
desenvolvimento fonético de 
uma criança. Ap roveitamos 
para fazer recomendações de 
pollllcas públicas, como a 
construção de creches de alta 
qualidade nas regiões de baixo 
desempenho escolar. 

• Entdo rriio basta investir na 
aprendizagem infantil, é pre
ciso incorporar o núcleo fa
miliar e, especialmentt!, a 
mãe nesse processo. 
ARAÚJO: Exatamente. Até 
porque, como comprovam as 
pesq ui sas. desigualdades de 
rendimen to escolar em fun
ção de diferenças educacio
nais da mãe. persistem, na 
média, ao longo de pratica
mente toda t raje tó ri a edu· 
caclona l da criança. Logo, 
pa ra corrigir estas desigual
dades educacionais e permí
llr um maior desenvolvimen
to econômico para a popu
lação via incorpo ração de 
um n6mero maior ele ado-. 
lescenles em faixas mais ele
vadas de educação, é preciso 
ftlZCr Inte-r venções n~ fase 
mais precoce da criança. • 
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Brasil melhora, 
mas ensmo no 
país ainda é fraco 
O CiLOBO: Não seria um pouco 
fatalista pensar que ama crion· 
ça que tenho estudado numa 
creche de borxa qualidade est6 
fadada ao fracasso? 
ALOISIO ARAÚJO: Veja, é no 
seio ln tralamiliar. nos primei· 
ros anos de vld a, onde os pais 
mais educados, através de lei· 
turas e estimulo. conseguem 
preparar melhor a criança. Um 
dos artlgos do livro. do eco
nomista Ricardo Paes e Bar· 
ros. do lpea. mostra, através 
de estudos econométricos, 
que crechu de baixa quali· 
dade não conseguem ter elei· 
tos signtflcallvos no desem· 
penho educacional posterior. 

• O senhor poderio dar um 
exemplo? 
ALOÍSIO: Publicamos no livro 
palestra de James Heckman e 
do economista Flavio Cunha. da 
Universidade da Pensllvânla. 
feitas em 2009, onde eles de
fendem que aumentar o Inves
timento na primeira fase da In
fância em 10% leva a aumento 
de 0,25% em salàrlo de adulto. A 
mesma proporção de aumento 
dos investimentos na educação 
na segunda fase tem um efeito 
maior (0,3%), mas, sobretudo. 
através de melhoria das com· 
petencias não cognltlvas (como 
paciêncià, esforço, persistência e 
motivação). Investimento na 
terceira fase tem eleitos mais 
fracos e opera. principalmente. 
através do seu eleito sobre ha· 
bilidades não cognitivas. 

• Então quanto mais velha fi· 
ca a criança, mas difícil é 
recuperar o tempo perdido? 
ALOISIO: Comoconduíram He
ekman e Ctmha na palestra que 
fizeram no Rio M dois anos. é 
mais dilíeU compensar os eleitos 
dos ambientes adversos sobre 
heranças cognitivas em idades 
mais avançadas do que em Ida
des mais precoces. Eles con
cluíram ainda que 34% da va
rlaçàa no nível de escolaridade 
silo explicados pelas medidas de 
capaddades cognitivas e não 
cognitivas que usamos. Os OU· 

tras 16% devem-se a capaclda· 
des cognitivas (capacidade de 
aprender outras línguas, conslruir 
argumentaç&s, analisar knôme· 
nos etc.) do adolescente e outros 
12% sao devidos a capacidades 
nao cognitivas do ado~eote. 

Investimentos parentais mensu
radQS respondem por 15% da 
variaçàa no ruvel de escolar!· 
dade. Para os mais desfavore
cidos. a política ótima é investir 
muito nos primeiros anos. 

• O Brasil apostou na uni ver· 
salizaçãa do ensina funda· 
mental. Isso não é suficiente? 
ALOISIO: A educação no BrasU 
\'em melhorando desde a éj)<> 
ca da Constituição. que definiu 
um valor mínimo a ser aplicado 
na educação. A universalização 
até os I i anos é fundamental 
mas a qualidade ainda é ques
tionável, multo baixa mesmo. 
lnveslir na educação ajuda in· 
cluslve a reduzir a criminali~ 
dade. Eu pessoalmente defen
do a const ruçào de mais pre
sldlos. Apesar do esforço feito. 
com a Implantação das UnJ. 
dades de Policia Pacificadora 
(UPPs). a taxa de crimlnatidade 
no Rio ainda é alllssirna. O ideal 
é abaixo de 10% por 100 mil 
habitantes. No Rio, é duas ve
zes e meia maior. (LM. ) • 



                        O Globo - RJ Editoria: Pg: Economia 42-43

Nobel vai 
lançar livro . / . em semmarto 

• Nào é a prime-ira que o 
prêmio Nobel de Econo
mia James Heckman virá 
ao Rio de Janeiro parti
cipar de um encontro pa· 
ra discutir educação. As.· 
siduo nos fóruns de de
bate promovidos tlelo 
professor Aloísio Araújo. 
da FGV, Heckrnan será um 
dos palestrantes no se
minário "'Experiências da 
Educação Infantil no Bra· 
sil", que ocorre na JHÓ· 
xima quarta-feira, quando 
será lançado o livro 
"Aprendizagem Infantil 
Uma abordagem da neu
rociência, da econornia e 
psicologia cognitiva". 

Heckrnan, que vem se 
dedicando há anos a es
tudar os efeitos dos es-

tímulos educacionais 
oferecidos às crianças 
nos primeiros anos da 
vida escolar, está con· 
vencido de que quanto 
antes os estímulos vie
rem , maiores são as 
chances de a criança se 
tornar um adulto bem
sucedido. 

Em dos artigos publi· 
cados no livro coord e
nado por Araújo, Heck· 
man defende sua tese e 
complementa afirmando 
que "se começarm os 
com urn nível muito bai· 
xo, o investimento na ha· 
bilidade torna-se econo
tnicament.e ineficiente". 

Em um dos parágrafos 
do seu artigo inclufdo no 
livro, o economista ante· 
ricano escreve : "embora 
os investimentos em fases 
posteriores levem a re. 

tornos relativamente me. 
nores. em geral. tais in .. 
vestimentas ainda são 
claramente benéficos". E 
complementa: "na verda
de, as vantagens obtidas a 
partir de lntervençt>es efi· 
cazes precoces são mais 
bem sustentadas quando 
elas são seguidas por ex
periências continuadas 
de aprendizagem de alta 
qualidade". 

Além de Heckman, es
tão sendo esperados pa
ra o seminário a secre
tária de Ensino Básico do 
Ministério da Educação, 
Maria do Pilar Lacerda 
Almeida e Silva, e a se
cretária de Educação do 

Rio, Claudia Costin. E 
também o sociólogo Si· 
mon Schwartzman e o 
neurocient ista Erasmo 
Barbante Casella. 

- Ois cu ti r educação é 
fundamental para o Bra· 
sil, porque o pais come
çou a investir tardiamen· 
te, depois, inclusive, de 
alguns paises da Arné· 
rica do Su l - aval ia 
Araújo. comentando que 
os Jnvestimentos terão 
de ser parrudos. - Não é 
só matrícula que Interes
sa. Precisamos fazer in· 
vesti1nen tos multidisd .. 
plinares, que incluam, in· 
clusive, a neuro<:iência. 
Precisamos aproximar 
as universidades dos 
cen tros de pesquisa. 
(Liana Mel'o) 
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