
James Heckman 
muda a 
equação para 
a prosperidade 
americana.
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James J. Heckman é professor emérito de economia “Henry Schultz” da 
Universidade de Chicago e ganhador do Prêmio Nobel de Economia.

Investir na 
qualidade do 
desenvolvimento na 
primeira infância.
O trabalho inovador do professor James Heckman com um grupo de 
economistas, psicólogos do desenvolvimento, sociólogos, estatísticos 
e neurocientistas mostra que a qualidade do desenvolvimento na 
primeira infância é essencial para gerar resultados melhores na 
economia, saúde e educação. Investir no desenvolvimento na primeira 
infância muda a equação, criando uma ampla prosperidade americana 
pela construção de habilidades no início da vida das crianças que 
impedem a defasagem no aproveitamento escolar e promovem 
a igualdade de renda através de habilidades e iniciativa pessoal. 
Aqueles que buscam criar uma vida econômica melhor para todos os 
americanos precisam conhecer quatro fatos simples para a construção 
do capital humano de que necessitamos para o sucesso econômico.
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A Descoberta do 
Professor Heckman

1
Inteligência e habilidades 
sociais são desenvolvidas 
em uma idade precoce – e 
ambas são essenciais para 
o sucesso.

2
O Investimento na 
primeira infância produz 
os maiores retornos em 
termos de capital humano.

Muitos dos grandes problemas 

econômicos e sociais na América do Norte 

– crime, gravidez na adolescência, alta 

taxa de evasão escolar no ensino médio, 

condições adversas de saúde – podem ser 

atribuídos aos baixos níveis de habilidades 

sociais como atenção, persistência e a 

capacidade de trabalhar bem com outros.

Essas chamadas habilidades sociais 

“brandas” (“soft”) não são nem brandas e 

tampouco sem importância. O professor 

Heckman encontrou evidências científicas 

concretas de que essas habilidades são 

ingredientes essenciais para o sucesso 

na vida. A formação de competências no 

ciclo de vida é dinâmica por natureza. 

Habilidades geram habilidades; 

motivação gera motivação. De fato, o 

desenvolvimento de habilidades sociais 

eficazes no início da vida influencia 

enormemente o desenvolvimento bem 

sucedido do QI e, em última análise, da 

produtividade pessoal e social.

O professor Heckman constatou que 

os cuidados na primeira infância, as 

experiências de aprendizagem e a saúde 

física nas idades de 0 a 5 anos produzem 

um sucesso ou um fracasso de grande 

impacto na sociedade. O momento mais 

eficiente em termos econômicos para se 

desenvolver competências e habilidades 

sociais é durante os primeiros anos de 

vida, quando o apoio ao desenvolvimento 

é mais eficaz.

Os desafios de hoje são reais – taxa 

recorde de evasão do ensino médio, 

falta de formandos em faculdades, taxas 

crescentes de obesidade e doenças 

crônicas, aumento da criminalidade e 

ampliação das classes mais baixas. O 

trabalho do professor Heckman prova que 

prevenir através do desenvolvimento na 

primeira infância é mais eficaz em termos 

de custo e de vida do que remediar. É 

hora de investir em soluções na primeira 

infância para as futuras gerações, 

enquanto continuamos o enfrentamento 

dos problemas de hoje.

3
A vantagem dos Estados 
Unidos virá da ajuda aos 
menos favorecidos.

4
Retornos econômicos 
de qualidade vêm de 
investimentos de qualidade 
em desenvolvimento na 
primeira infância.

O professor Heckman mostra que as 

famílias carentes têm menor probabilidade 

de dispor dos recursos econômicos e 

sociais necessários para proporcionar o 

estímulo do desenvolvimento na primeira 

infância que toda criança necessita como 

oportunidade básica para o sucesso 

futuro na escola, faculdade, carreira e 

vida. Más condições de saúde, evasão 

escolar, pobreza, criminalidade: os EUA 

continuarão a gerar encargos econômicos 

e sociais onerosos se não oferecerem às 

famílias carentes os recursos que elas 

necessitam para o desenvolvimento eficaz 

na primeira infância.

O fornecimento de recursos para o 

desenvolvimento na primeira infância gera 

retorno para a criança e para a sociedade 

como um todo, através da melhoria da 

educação, da saúde e dos resultados 

econômicos.

O professor Heckman estudou décadas de 

dados de programas de desenvolvimento 

na primeira infância que propiciaram às 

crianças carentes e suas famílias o apoio 

ao desenvolvimento.

Essa forma de desenvolvimento integral 

na primeira infância oferece às crianças 

e suas famílias os recursos para os 

cuidados no início da vida, experiências 

de aprendizagem e saúde física que levam 

ao sucesso futuro, quebrando o ciclo de 

carências.

A análise econômica desses programas 

feita pelo professor Heckman revela que 

investir em desenvolvimento na primeira 

infância para crianças carentes gera um 

grande retorno para a sociedade através 

de uma maior realização pessoal e 

produtividade social.
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GANHAR uma força de trabalho mais capaz, produtiva e valiosa, que traga 
dividendos aos Estados Unidos pelas próximas gerações.

MANTER o desenvolvimento obtido na primeira infância com educação eficaz 
até a idade adulta.

DESENVOLVER capacidades cognitivas, habilidades sociais e bem-estar 
físico em crianças pequenas – de 0 a 5 anos de idade, quando é mais importante.

INVESTIR em recursos educacionais e de desenvolvimento para as famílias 
carentes, a fim de proporcionar igualdade de acesso ao desenvolvimento bem 
sucedido na primeira infância.

Investir em Desenvolvimento na 
Primeira Infância por Retornos Maiores

Retorno ao Ano por Unidade de Dólar Investido

Utilize a Equação 
Heckman para gerar 
maior prosperidade.
•  Aceitar que há uma série de 

competências que devem ser fomentadas 

nos indivíduos para que eles sejam 

membros produtivos da força de trabalho 

e da sociedade.

•  Entender que o conhecimento, as 

habilidades sociais e a saúde adquiridos 

muito cedo na vida conduzem a um maior 

sucesso na idade adulta.

•  Perceber que as famílias desempenham 

um papel vital em ajudar as crianças a 

adquirir as competências fundamentais 

em uma idade precoce. Nem todas 

as famílias têm recursos iguais, mas 

toda família deve ter igualdade de 

acesso aos recursos que seus filhos 

necessitam para o desenvolvimento bem 

sucedido na primeira infância. Fornecer 

igualdade de acesso às oportunidades 

de desenvolvimento na primeira infância 

é uma das formas pelas quais o governo 

pode ajudar os pais a serem pais 

melhores.

•  A demanda por apoio às crianças se 

estende por todas as agências. O governo 

precisa integrar as políticas, quebrar 

as barreiras entre as agências e apoiar 

programas que mostrem resultados 

mensuráveis em termos de melhoria do 

sucesso econômico e social.

•  Insistir no desenvolvimento da criança 

como um todo, desde o nascimento 

até a escola, faculdade e carreira. Tem 

sido dada uma ênfase demasiada no 

desenvolvimento e medição apenas 

das competências cognitivas, quando 

a pesquisa mostra claramente que as 

habilidades sociais são as catalisadoras 

para o aproveitamento escolar e a 

produtividade da força de trabalho. É 

fundamental que a base das competências 

cognitivas e habilidades sociais seja 

desenvolvida desde o nascimento até os 

5 anos de idade, e que as habilidades 

sociais sejam ensinadas e reforçadas 

ao longo da escolaridade formal e da 

formação profissional.

•  Liderar a mudança. Os Estados Unidos 

não têm de “reinventar a roda” quando 

se trata do desenvolvimento eficaz na 

primeira infância. A análise do retorno 

econômico feita pelo professor Heckman 

se baseia em dois programas-piloto de 

longa duração no país: Perry Preschool 

e Projeto Abecedarian. Programas 

semelhantes, como o Early Head Start 

e o Educare, demonstram muitos dos 

princípios que o professor Heckman 

identificou como necessários para um 

investimento eficaz em educação na 

primeira infância para crianças carentes.
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