
O trabalho inovador do professor Heckman com um grupo de economistas, psicólogos do desenvolvimento, 
sociólogos, estatísticos e neurocientistas tem mostrado que a qualidade do desenvolvimento na primeira infância 
influencia fortemente os resultados econômicos, sociais e na saúde para os indivíduos e para a sociedade como 
um todo. Heckman tem demonstrado que há grandes ganhos econômicos a serem obtidos com o investimento 
em desenvolvimento na primeira infância.

James J. Heckman é professor  
emérito de economia “Henry Schultz” 
da Universidade de Chicago, ganhador 
do Prêmio Nobel de Economia 
e especialista em economia do 
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Heckman obteve o bacharelado em matemática pela 
Colorado College em 1965, e o doutorado em economia pela 
Universidade de Princeton em 1971. Desde 1973 trabalha 
como professor de economia na Universidade de Chicago, 
onde dirige o Centro de Pesquisa Econômica (Economics 
Research Center), o Centro de Economia do Desenvolvimento 
Humano (Center for the Economics of Human Development) 
da Divisão de Ciências Sociais, e o Centro de Avaliação de 
Programas Sociais (Center for Social Program Evaluation) 
da Escola Harris de Políticas Públicas. Atua também como 
professor de direito da School of Law da Universidade de 
Chicago, como pesquisador sênior da Fundação American 
Bar e como pesquisador do Instituto de Estudos Fiscais 
(Institute for Fiscal Studies).

O trabalho do professor Heckman tem sido dedicado ao 
desenvolvimento de uma base científica para a avaliação 
da política econômica, com especial ênfase em modelos 
de indivíduos e grupos desagregados, e a problemas e 
possibilidades criados pela heterogeneidade, diversidade e 
estados contrafactuais não observados. No início da década 
de 1990, sua pesquisa pioneira sobre os resultados de 
pessoas que obtêm o certificado GED (General Educational 
Development) recebeu atenção nacional. Suas constatações, 

que encontraram grandes deficiências no alegado valor do 
diploma, estimularam discussões em todo o país sobre o 
mérito da obtenção do certificado.

Sua pesquisa recente aborda o desenvolvimento humano 
e a formação de habilidades no ciclo de vida, com especial 
ênfase nos aspectos econômicos do desenvolvimento na 
primeira infância. Sua pesquisa tem dado aos formuladores 
de políticas novos insights importantes na área de educação, 
programas de treinamento profissional, legislação de salário 
mínimo, leis contra a discriminação, apoio social e direitos 
civis.

Atualmente é um dos editores do Journal of Labor 
Economics. Também é membro da Academia Nacional 
de Ciências, da Sociedade de Econometria, da Sociedade 
de Economia do Trabalho, da Associação Americana de 
Estatística e da Academia Americana de Artes e Ciências.
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Law and Employment:  
Lessons from Latin America 
and the Caribbean

(com Carmen Pages)

Prêmios

O professor Heckman recebeu inúmeros prêmios por seu trabalho, incluindo os seguintes:

2000

Prêmio Nobel em Ciências Econômicas (com Daniel McFadden).

2007 e 2005

Prêmio Dennis Aigner de Econometria Aplicada do Journal of Econometrics.

2007

Prêmio Theodore W. Schultz da Associação Americana de Economia Agrícola.

2005

Prêmio Jacob Mincer pelo Conjunto da Obra em Economia do Trabalho; Medalha Ulysses da Universidade College 

Dublin.

1983

Prêmio John Bates Clark da Associação Americana de Economia.

Livros

O professor Heckman já publicou mais de 300 artigos e diversos livros. Dentre os seus 
livros mais recentes, encontram-se:

Giving Kids a Fair Chance:  
A Strategy that Works

Inequality in America:  
What Role for Human Policies

(com Alan Krueger)

The Myth of Achievement 
Tests: The GED and the Role of 
Character in American Life

(com John Eric Humphries  
e Tim Kautz)
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