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• Recipientes do GED têm habilidades cognitivas semelhantes 
às dos graduados na high school, ambos melhores do que os 
desistentes do high school 

 

• Salários, entretanto, são maiores para graduados na HS. 
Diferenças em talentos cognitivos podem explicar apenas o 
hiato HS-desistentes 

 

• Heckman e coautores documentam que graduados na HS 
podem ter melhores habilidades não-cognitivas do que 
recipientes do GED 

Motivação: benefícios da educação passam tanto 

por canais cognitivos quanto não-cognitivos 



• Perry school não teve impactos de longo prazo em habilidades 
cognitivas, mas os participantes ganham melhores salários, 
têm melhor saúde e se envolvem menos com crime e 
violência 

 

• Impactos de longo prazo em habilidades não-cognitivas foram 
detectados 

 

• Mudanças em habilidades não-cognitivas respondem por ao 
menos tanto quanto mudanças nas cognitivas, quando se 
trata de explicar o efeito total da frequência à escola sobre o 
sucesso. 

 

Motivação: benefícios da educação passam tanto 

por canais cognitivos quanto não-cognitivos 

 



Estudos sobre o GED 







Perry Preschool/ High Scope 

• Ypsilanti (MI),  1962 – 1967 

• Crianças vulneráveis (negros pobres), 3-4 

• Currículo High Scope (Piagetiano), professores 
especialmente treinados 

• Período integral 

• Visitas aos pais para aconselhamento e 
acompanhamento do desenvolvimento 



Impactos cognitivos 
Perry Preschool (High Scope) 

Fonte: Heckman (2008) Schools, skills and synapses. NBER 14064 
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Impactos não-cognitivos – Perry School 

Perry School/ High Scope 



Perry School/ High Scope 

Impactos não-cognitivos– Perry School 
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Análise de custo-benefício – Perry School 

Retorno econômico do programa Perry School 
(exclui ganho salarial líquido de $20 mil) 



Efeitos de tratamento do Perry School: mediadores 



Teoria do Capital Humano 

Capital Humano:  
 

Conjunto das características 
  

produtivas de um indivíduo 

Características  
Cognitivas 
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Físicas 

Características  
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Sucesso 
profissional  

 

Estabilidade familiar, 
Felicidade 

Saúde, nutrição,  
drogas, crime e  violência 



Habilidades cognitivas tendem a cristalizar cedo 













Razões para medir talentos não-
cognitivos na escola 
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Como medir? 

• Poder preditivo: características associadas ao sucesso 

 

• Factibilidade: linguagem, custo, duração 

 

• Maleabilidade na idade escolar  

 

• Capacidade transformadora da escola 

 

• Estabilidade 



Construção do instrumento SENNA 

• Revisão de instrumentos: 123 selecionados, 76 analisados 

 

• Validação quantitativa vs. Qualitativa 

 

• Consulta a experts 

 

• Consulta a gestores e professores 

 

 

 



Detalhes da bateria-base (número de itens e subescalas) 
 Teste Itens Número de 

subescalas 

Subescalas /Dimensões latentes  

Inventário dos Cinco Fatores (BFI) 44 5 Extroversão, Conscienciosidade, Abertura 

a experiências, Amabilidade e 

Estabilidade emocional 

Inventário dos Cinco Fatores para Crianças (BFC) 65 5 Extroversão, Conscienciosidade, Abertura 

a experiências, Amabilidade e 

Estabilidade emocional 

Questionário de Capacidades e Dificuldades 

(SDQ) 

25 4 Sintomas emocionais, Problemas de 

conduta, Hiperatividade, Problemas de 

relacionamento com colegas, 

Comportamento pró-social 

Escala de lócus de controle de Norwick-

Strickland 

21 1 Lócus de controle 

  

Questionário de Autoeficácia para Crianças 24 3 Autoeficácia acadêmica, autoeficácia 

social e autoeficácia emocional  

Escala de Garra (Grit) 8 1 Garra 

Autoavaliações nucleares (Core) 12 1 Autoestima 

Escala de autoestima de Rosemberg  10 1 Autoestima 

Total 209 21 16 



Construção do instrumento SENNA 

• Efetuar a tradução e análise dos instrumentos para a identificação de 
aspectos sensíveis, como possíveis inadequações de linguagem e/ou 
conteúdo para o público-alvo 

 

• Fazer a análise qualitativa da compreensão dos itens para detectar o grau 
de entendimento das questões por parte dos alunos, bem como a sua 
pertinência para realidade sociocultural dos respondentes 

 

• Verificar o tempo requerido para a realização dos testes por parte dos 
alunos 

 

• Efetuar a análise psicométrica e a seleção de itens para o instrumento 
final.  

 



Tradução e análise 

– 4 traduções independentes 

 

– Exame por um grupo focal de gestores: dois grupos de gestores das redes examinaram 
os itens e as traduções disponíveis 

 

– Tradução síntese: foi selecionada uma proposta final de tradução para os itens e criada 
uma versão sintética dos instrumentos incluindo as sugestões obtidas nas fases 
anteriores. 

 

– Estudo piloto da compreensão dos itens: foi realizado um estudo piloto com um grupo 
de alunos com o objetivo de verificar se as crianças entendiam o que era perguntado no 
item e se sabiam graduar suas respostas de acordo com as escalas likert de cinco pontos. 
Também foi verificado se o que era perguntado condizia com a sua idade e realidade 
sociocultural  

 

– Backtranslation e exame de conteúdo pelos autores 

 



Extensão do teste 

• Determinação da extensão máxima do teste 

 
– Metodologia: Os oito testes da bateria foram distribuídos aleatoriamente aos alunos de 

cada classe, que foram orientados a responder os itens na sequência em que apareciam.  

 

– Após o término de cada teste, os alunos recebiam outro, até que fossem atingidos o 
tempo total da sessão.  

 

– Foram anotados os tempos de início e fim dos testes.  

 

– Paralelamente, ao longo da testagem, os pesquisadores davam um sinal para que os 
alunos trocassem de caneta a cada 10 minutos, passando a usar uma cor diferente.  

 

– Verificou-se que  alunos da segunda  etapa do fundamental  podiam responder a cerca 
de 60 itens, ao passo que os do ensino médio podiam responder 90. 
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Seleção dos itens 

• Foram criados cadernos com dois testes (20 cadernos para os 5o e 6o anos) ou três testes 
(sete cadernos para os 9o, 1o e 3o anos do ensino médio), combinando testes 
sistematicamente e de forma balanceada para garantir que todas as combinações de itens 
estivessem presentes em pelo menos um caderno e que os testes aparecessem igualmente 
distribuídos. Os produtos dessas combinações foram cadernos com 67 itens em média.  

 

• Tais cadernos, no momento da coleta de dados nas salas de aula, foram distribuídos em 
sequência crescente, voltando sempre ao caderno 1 depois do vigésimo aluno (nos 5o e 6o 
anos) ou sétimo aluno (nos 9o, 1o e 3o anos do ensino médio), de maneira a produzir amostras 
aleatórias equivalentes de respondentes para cada caderno.  

 

• Com isso, foram produzidas amostras aleatórias para cada par de itens permitindo calcular a 
matriz e correlação completa entre itens, embora com segmentos de estudantes diferentes 
respondendo a cada item. Considerando o poder estatístico de 0.80 de detecção de 
correlações de magnitude de 0.30, determinou-se que seriam necessárias amostras de 85 
estudantes para cada par de itens. 



Seleção dos itens 

• Análise Fatorial Exploratória das escalas: essa análise investigou a 
estrutura dimensional subjacente aos testes, verificando se os cinco 
fatores poderiam explicar o agrupamento das escalas.  

 

• Metodologia. Efetuou-se uma análise fatorial exploratória pelo método 
dos resíduos mínimos (ou método de quadrados mínimos não ponderados) 
e rotação oblíqua por meio do pacote Psych do R (Revelle, 2010). Utilizou-
se também uma análise paralela para se investigar o número de fatores 
com valores próprios superiores ao acaso. Efetuou-se a análise duas vezes, 
uma com a amostra completa e outra somente com os alunos dos 5o e 6o 
anos. Os resultados dessas duas análises foram comparados. 

 



Seleção dos itens 

• Análise Fatorial Exploratória dos itens: essa análise também investigou a 
estrutura, mas no nível dos itens. A questão básica foi “quais itens eram 
os melhores para medir os construtos pretendidos?”. 
 

• Metodologia. Efetuou-se uma análise fatorial exploratória pelo método de 
quadrados mínimos não ponderados e rotação geomin assumindo que as 
respostas aos itens eram variáveis categóricas (não contínuas), método 
esse que contorna o problema da não-normalidade das distribuições nos 
itens (esse método é análogo a uma análise de matrizes de correlações 
policóricas). Essa análise foi executada no programa para análise 
estatística MPLUS (Muthen & Muthen, 2012). Foram extraídos 10 fatores 
em duas rodadas e comparados como na análise anterior (uma com a 
amostra completa, e outra somente com os alunos dos 5o e 6o anos). 
Nessas análises, verificou-se se era possível encontrar os fatores extraídos 
na análise anterior no nível das escalas.  
 



Tabela 4.4. Coeficientes de consistência interna 
das escalas do Instrumento 

 
Escala Alfa  92 itens No de Itens   Alfa 62 Itens No de Itens 

F1 Conscienciosidade (C) .88 17   .83 10 

F2 Extroversão (E) .79 14   .74 11 

F3 Estabilidade emocional 

(N1) 

.82 14   .72 9 

F4 Lócus (N2) .77 15   .72 12 

F5 Amabilidade (A) .76 15   .70 12 

F6 Abertura (O) .80 17   .73 8 

Ao final os itens de cada fator foram recalibrados com TRI 
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Differences in Conscientiousness by Age 
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Quanto das diferenças de nota está associado a diferenças em 
características e oportunidades dos indivíduos 

 

• Atributos socioemocionais são o conjunto de determinantes das diferenças 
de desempenho entre alunos de uma mesma escola, com importância 
relativa superior ao nível socio-econômico (medido pela educação da mãe 
e riqueza da família, entre outros) 

 

• Possuem especial relação com o desempenho em língua portuguesa e para 
os alunos do 5º ano 

 

 

 

 



Efeitos: metodologia 

• Efeitos fixos de escola: controlam para pareamento 
assortativo 

 

 

• Modelo multinível: estrutura de resíduos e interação entre 
características socioemocionais e da escola 



Language Math 

Short Model Long Model Short Model Long Model 

Conscientiousness 0,048*** 0,033*** 0,102*** 0,103*** 

Extraversion -0,077*** -0,069*** -0,039*** -0,036*** 

Neuroticism 0,006 0,004 0,002 0,001 

Locus of Control -0,085*** -0,088*** -0,013* -0,017** 

Agreeableness 0,002 0,003 -0,003 -0,003 

Openness to New Experiences 0,121*** 0,099*** 0,036*** 0,033*** 

Number of Observations 20.187 20.004 20.187 20.004 

Table 1: Average impact (fixed effects model) 
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percentil socioemocional 

Português 

Matemática 

(*) (*) (*) (*) (**) 

(*) Nulo 
estatisticamente 
 
(**) Significativo  
a 10% 



Impacto sobre o desempenho de se levar uma criança do 25º ao 
75º percentil socioemocional 

 

• Língua portuguesa é particularmente associada à Abertura a Novas 
Experiências e ao Locus de Controle 

 

• Matemática é especialmente afetada pela Conscienciosidade 

 

• No caso da extroversão, são os mais tímidos que têm melhor 
desempenho 

 

• Amabilidade e comportamento internalizante não parecem (em 
média) associados ao desempenho 
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Impacto de diferentes atributos socioemocionais sobre a nota de 
Português 

 

• Conscienciosidade é importante no 5º ano mas perde relevância ao longo 
do tempo 

 

• Abertura e Locus de Controle são importantes para todas as séries 

 

• Extroversão não é um problema no 5º ano, mas passa a ser no ensino 
médio 

 

• Cuidado ao interpretar os resultados: taxa de abstinência no dia da 
aplicação foi bem maior entre alunos do ensino médio 
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Impacto de diferentes atributos socioemocionais sobre a nota de 
Matemática 

 

• No caso de matemática, o principal atributo associado é a 
conscienciosidade, com impacto aproximadamente constante ao longo do 
tempo 

 

• Entre os pequenos, Extroversão e Locus de Controle também são 
importantes 

 

• Já a Abertura parece ganhar relevância com o passar do tempo 

 



  Language Math 

  Short Model Long Model Short Model Long Model 

Conscientiousness -0.060 -0.080 0.158** 0.162** 

Extraversion -0.078*** -0.070*** -0.040*** -0.037*** 

Neuroticism 0.008 0.006 0.004 0.002 

Locus of Control -0.186*** -0.173*** -0.062 -0.059 

Agreeableness 0.004 0.005 -0.001 -0.001 

Openness to New Experiences 0.106* 0.091 0.092 0.088 

Conscientiousness*Size 0.000* 0.000* -0.000 -0.000 

Conscientiousness*Library -0.008 -0.005 -0.016 -0.016 

Conscientiousness*Computer 0.090 0.092 -0.041 -0.043 

Locus*Size -0.000 -0.000 0.000 0.000 

Locus*Library 0.048 0.049 0.038 0.041 

Locus*Computer 0.061 0.044 -0.004 -0.015 

Openness*Size -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 

Openness*Library 0.018 0.013 0.016 0.017 

Openness*Computer 0.010 0.006 -0.062 -0.066 

Size -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** 

Library 0.163* 0.156* 0.220* 0.226** 

Computer -0.108 -0.102 0.197 0.206 

Number of Observations 20170 19987 20170 19987 

Table 2: Average impact (multilevel model) 



Impacto de características do estudante e seu ambiente sobre atributos não cognitivos

Característica
Conscien-

ciosidade
Extroversão

Estabiliade

Emocional

Locus de

Controle
Amabilidade

Abertura a 

Novas

Experiências

Proporção de homens na sala-0,16 -0,23 0,41 0,04 -0,14 -0,02

Idade 0,00 -0,01 0,03 0,04 0,01 -0,01

Repetiu 0,02 -0,18 -0,10 -0,16 -0,11 -0,09

Tamanho 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação da mãe

Fundamental Completo 0,00 0,08 -0,02 0,05 -0,01 0,03

Médio Incompleto -0,05 0,11 0,03 0,10 -0,04 0,05

Médio Completo -0,09 0,11 -0,04 0,08 -0,08 0,01

Superior -0,13 0,10 -0,06 0,06 -0,06 0,07

Não sabe -0,09 -0,05 -0,03 0,00 -0,11 -0,10

Pai alfabetizado 0,06 0,01 0,03 0,09 0,04 -0,02

Status socioeconômico -0,05 0,04 -0,02 0,03 -0,02 -0,02

Número de livros em casa

1 prateleira 0,05 0,10 0,04 0,05 0,11 0,19

1 estante 0,07 0,13 0,02 0,00 0,13 0,35

Mais de 1 estante 0,10 0,17 0,02 -0,04 0,12 0,45

Pais incentivam a estudar 0,26 0,10 0,09 0,21 0,17 0,12

Mora com a mãe 0,03 -0,07 0,07 0,09 0,02 -0,06

Homem -0,12 -0,13 0,59 -0,04 -0,12 0,12



Impacto de características do estudante e seu ambiente sobre 
atributos não cognitivos 

• Conscienciosidade cresce quando: 

 
– Há mais mulheres na classe 

 

– Mães são menos escolarizadas e status socioeconômico é menor (talvez crianças que 
tiveram tudo na vida tenham menos  disciplina e responsabilidade?) 

 

– Pai sabe ler 

 

– Possui mais livros em casa 

 

– Pais incentivam a estudar 

 

– Entre mulheres 



Impacto de características do estudante e seu ambiente sobre 
atributos não cognitivos 

• Extroversão cresce quando: 

 
– Há mais mulheres na classe 

 

– Nunca repetiu de ano 

 

– Sala de aula é menor 

 

– Mães são mais escolarizadas e status socioeconômico é maior 

 

– Possui mais livros em casa 

 

– Pais incentivam a estudar 

 

– Não mora com a mãe e é mulher 



Impacto de características do estudante e seu ambiente sobre 
atributos não cognitivos 

• Internalização de problemas diminui quando: 

 
– Há mais homens na classe 

 

– Nunca repetiu de ano e é mais velho 

 

– Status socioeconômico é menor 

 

– Pais incentivam a estudar 

 

– Mora com a mãe e é homem 



Impacto de características do estudante e seu ambiente sobre 
atributos não cognitivos 

• Locus de Controles se torna mais interno quando: 
 

– Nunca repetiu de ano e se é mais velho 

 

– Status socioeconômico é maior e pai sabe ler 

 

– Pais incentivam a estudar 

 

– Mora com a mãe e é mulher 



Impacto de características do estudante e seu ambiente sobre 
atributos não cognitivos 

• Amabilidade aumenta quando: 

 
– Nunca repetiu de ano 

 

– Sala de aula é menor 

 

– Tem mais livros em casa 

 

– Pais incentivam a estudar 

 

– É mulher 



Impacto de características do estudante e seu ambiente sobre 
atributos não cognitivos 

• Abertura aumenta quando: 

 
– Nunca repetiu de ano 

 

– Sala de aula é menor 

 

– Entre os mais pobres 

 

– Tem mais livros em casa 

 

– Pais incentivam a estudar 

 

– Não mora com a mãe 

 

– Entre os homens 


