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Resumo 

Este estudo avaliou o impacto de uma intervenção – oficinas de modos de 
pensar de crescimento para professores do 5º ano do ensino fundamental 
– no mindset dos professores. Avaliou-se, em seguida, como essas 
mudanças afetam suas práticas pedagógicas em sala de aula e, 
consequentemente, os resultados dos alunos. Conduzimos um 
experimento aleatorizado em escolas públicas da rede municipal do Rio 
de Janeiro no início do ano escolar de 2019. Selecionamos aleatoriamente 
metade das 178 escolas inscritas em um grupo de tratamento e a outra 
metade em um grupo de controle. Os resultados mostram que a 
intervenção teve um impacto positivo nos modos de pensar de 
professores (0,311 desvios-padrão), e que essas mudanças nos modos 
de pensar impactaram as práticas pedagógicas em sala de aula 
(mensuradas pela metodologia de observação em sala de aula TEACH+). 
Por consequência, verificamos que tais mudanças se refletiram nos 
resultados de seus alunos medido pelo SAEB e IDEB em 2019 (entre 
0,641 e 0,768 desvios-padrão). Este estudo contribui para a literatura de 
modos de pensar ao investigar toda a cadeia causal que liga a mudança 
de concepções de inteligência do professor ao desempenho acadêmico 
dos alunos. 

 

 
1 Esta pesquisa-formação contou com apoio da Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado da 
Fundação Getulio Vargas. Agradecemos também à Gerência de Fomento à Pesquisa e Avaliação 
Externa da Escola de Formação Paulo Freire (SME-RJ) pelo suporte dado à pesquisa. Todas as 
opiniões, resultados, conclusões e recomendações expressas neste estudo são de 
responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a visão da Fundação Getulio 
Vargas. 
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1 Introdução 
Embora a literatura sobre modos de pensar (mindsets) dos alunos esteja bem 

estabelecida, com diversos estudos que analisam os efeitos de intervenções para 
alunos sobre o aprendizado dos mesmos (Blackwell, Trzesniewski, Dweck, 2007), 
ainda são escassos/incipientes os estudos que analisam o impacto de intervenções 
para professores. Os modos de pensar dos professores se refletem nas crenças que 
estes mantêm sobre suas capacidades intelectuais e sobre a de seus alunos. Os 
estudos que analisaram mudanças nas crenças mostram que a capacidade individual 
é maleável, desenvolvida ao longo da história de vida de cada indivíduo, do contexto 
social em que se encontram e dos incentivos a que são submetidos (Claro, 2016; 
Rubie-Davies et al., 2015). 

Nesse sentido, é relevante questionar qual seria o impacto das mudanças nos 
modos de pensar dos professores sobre suas práticas pedagógicas. Pesquisas 
desenvolvidas no campo da aprendizagem mostram que práticas pedagógicas não 
são estáticas (Becker & Ravitz, 1999). Apesar de certos padrões educacionais 
persistirem ao longo dos anos, os professores são encorajados (ou, algumas das 
vezes, pressionados) a modificar seu estilo e suas crenças sobre aprendizagem.  

Os modos de pensar dos estudantes, por sua vez, também podem afetar o 
desempenho acadêmico dos mesmos. A literatura sobre o impacto das intervenções 
de modos de pensar mostram como as crenças dos estudantes sobre suas 
habilidades estão fortemente relacionadas ao desempenho acadêmico (Aronson, 
Fried, e Good 2002; Good, Aronson, e Inzlicht 2003). Contudo, a literatura também é 
escassa sobre o impacto de intervenções em contextos de vulnerabilidade social, 
especificamente escolas e comunidades com altos índices de pobreza e exposição à 
violência armada. Estudos que analisam o impacto positivo no desempenho 
acadêmico a partir de mudanças nos modos de pensar de estudantes parecem ser 
ainda mais relevantes para estudantes em situação de vulnerabilidade social 
(Blackwell, Trzesniewski, e Dweck 2007; Deemer 2004; Rattan et al 2012; Rubie-
Davies et al. 2015).   

Este projeto de pesquisa está baseado em três hipóteses. A primeira hipótese 
é de que é possível modificar as crenças dos professores sobre a inteligência a partir 
de oficinas que fomentem a ideia do mindset de crescimento (ou seja, de que a 
inteligência é maleável e pode ser ampliada com o uso de estratégias corretas). Ao 
mudar os modos de pensar de professores, a hipótese seguinte refere-se à 
expectativa de que os professores melhoram suas práticas pedagógicas ao 
incorporarem essas mudanças no âmbito da sala de aula. Por fim, pressupõe-se que 
as mudanças nas práticas pedagógicas dos professores modificaram os modos de 
pensar dos alunos e, por consequência, afetaram o desempenho acadêmico destes 
estudantes. É importante destacar que a intervenção realizada não teve como objetivo 
impactar diretamente as práticas pedagógicas dos professores, ou seja, as mudanças 
deveriam acontecer como resultado da mudança nos modos de pensar dos 
professores.  

A intervenção foi uma formação de cinco semanas realizada no início de 2019 
com professores do 5º ano do ensino fundamental de escolas municipais do Rio de 
Janeiro. O foco deste estudo é apresentar os resultados desta intervenção em relação 
às mudanças nas práticas pedagógicas dos professores e, consequentemente, como 
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essas mudanças afetaram os resultados dos alunos em provas padronizadas nas 
disciplinas de Português e Matemática. 

Este estudo traz três contribuições. Primeiro, contribui para literatura de 
mindset em se tratando da importância das crenças dos professores sobre 
aprendizagem e seus efeitos nas práticas pedagógicas. Ainda que os professores 
tenham a sua disposição um conjunto amplo de estratégias de aprendizado, um 
movimento em direção a novas formas de pensar o aprendizado a partir de uma 
formação relativamente curta é uma contribuição de extrema relevância. Como uma 
segunda contribuição, esta pesquisa faz uso de métodos quantitativos inovadores 
(incluindo observações de práticas em sala de aula em uma intervenção aleatorizada), 
ampliando nossa compreensão sobre o impacto de modos de pensar em práticas 
pedagógicas. Terceiro, este estudo representa uma importante contribuição para a 
literatura que trata de intervenções em contextos de vulnerabilidade social. A cidade 
do Rio de Janeiro, na qual este estudo foi realizado, apresenta – historicamente – um 
alto índice de desigualdade nos resultados de desempenho dos seus alunos, os quais 
estão expostos diariamente à pobreza e violência armada2.   

 

2 Objetivos 

Este estudo busca responder três questões: i) É possível alterar as crenças de 
professores em um contexto de vulnerabilidade social?; ii) Como essas mudanças 
afetam as práticas pedagógicas destes professores? e iii) As mudanças observadas 
nas práticas pedagógicas impactam os resultados escolares? Para responder a 
primeira questão, realizamos uma intervenção aleatorizada no formato de oficinas 
estruturadas para professores com objetivo de demonstrar como o mindset de 
crescimento pode ser traduzido para a sala de aula. Para a segunda questão, 
aplicamos a metodologia TEACH+ de observação em sala de aula em todas as 
escolas da amostra. Por fim, utilizamos a intervenção aleatorizada para verificar se o 
aumento nos modos de pensar de crescimento dos professores afetou o aprendizado 
dos alunos, medido pelo desempenho dos alunos em uma avaliação nacional.  

 

3 Metodologia 

3.1 Desenho da intervenção 

A intervenção aleatorizada foi uma formação de cinco semanas para 
professores de 5º ano da rede municipal do Rio de Janeiro, realizada no início do ano 
escolar em uma amostra de 250 escolas, que foram divididas por sorteio pareado em 
grupos de tratamento e controle. O grupo de tratamento participou da intervenção, 

 
2 Dados do Atlas da Violência para o ano de 2017 mostram que a taxa de homicídios na 

população jovem (15 a 29 anos) no Rio de Janeiro é 30% superior à média nacional. Os dados se 
referem ao estado do Rio de Janeiro.  
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que consistiu em oficinas presenciais redesenhadas a partir dos aprendizados de uma 
aplicação piloto realizada anteriormente com a rede do Rio de Janeiro3.  

O conteúdo das oficinas teve como objetivo desenvolver uma sala de aula com 
modos de pensar de crescimento. Partiu-se da ideia de que o cérebro, assim como 
qualquer outro músculo, precisa ser exercitado por meio do esforço, pelo 
enfrentamento de erros e frustrações, e pelo uso de técnicas corretas de 
aprendizagem. As oficinas incluíram discussões sobre o funcionamento do cérebro e 
sua relação com o conceito de modos de pensar de crescimento, a ressignificação do 
erro como fundamental para o processo de aprendizagem, estratégias para lidar com 
o erro e com a frustração, e o papel do esforço no processo de aprendizagem. Para 
além desses temas, foram discutidos o conceito de “ameaça de estereótipo” em 
contextos vulneráveis (Steele e Aronson, 1995). Ao final de cada oficina, os 
professores receberam atividades para uso dos conceitos apresentados na sala de 
aula. Nossa hipótese principal é que, ao promover mudanças nas crenças sobre a 
inteligência por meio da implementação das oficinas, seria possível auxiliar os 
professores em suas práticas pedagógicas e, por consequência, melhorar a 
aprendizagem dos alunos. 

3.2 Desenho da pesquisa 

O experimento aleatorizado, através do sorteio pareado, é uma das 
metodologias mais robustas para estimar efeitos causais. A qualidade da 
aleatorização realizada e do tamanho da amostra permitem uma análise causal dos 
efeitos da intervenção. A aleatorização foi realizada com o tratamento ao nível da 
escola e a participação na pesquisa foi condicionada apenas às escolas que 
possuíssem uma ou duas turmas de 5º ano do ensino fundamental, sendo que ambos 
os professores deveriam concordar em participar da formação. Para as 178 escolas 
que aceitaram participar, foi realizado um pareamento de escolas tendo em vista 
características escolares de anos anteriores (tamanho, resultados educacionais, etc.), 
e, posteriormente, o sorteio de uma escola por par para participação. Ao final, tivemos 
dois grupos formados pela aleatorização: as escolas tratadas representaram 89 
escolas (50% da amostra) e as 50% restantes foram consideradas do grupo de 
controle, totalizando 272 professores com dados completos.  

3.3 Coleta de Dados 

Ao final de 2019, foram aplicados questionários a professores e seus alunos 
com o objetivo de medir mudanças em suas crenças resultantes das oficinas 
realizadas no início do ano. Os questionários incluíram perguntas sobre 
características socioeconômicas – como gênero, raça, idade, etc. – além de questões 
específicas sobre os modos de pensar a inteligência. Uma das inovações da pesquisa 
foi fazer uso de observação das práticas pedagógicas em sala de aula para mensurar 
mudanças nas práticas docentes resultantes de modos de pensar de crescimento. 
Utilizamos uma ferramenta de observação em sala de aula, chamada TEACH+, que 
combina a análise de três principais aspectos da prática pedagógica – i) cultura da 

 
3 Esta é a segunda etapa de uma pesquisa-formação iniciada no ano de 2018. Os resultados 

da análise descritiva e da avaliação piloto foram apresentados na X Reunião da ABAVE, realizada em 
São Paulo (Cruz et al., 2019).   
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sala de aula; ii) qualidade da instrução e iii) habilidades socioemocionais (Molina et 
al., 2018) – com medidas de uso do tempo dos professores em atividades 
pedagógicas, uso de materiais e engajamento dos alunos (Bruns et al., 2018)4. Por 
fim, para os resultados dos alunos, foram utilizados os microdados coletados pelo 
INEP/MEC do SAEB e IDEB, também em 2019, para avaliar o impacto da intervenção 
sobre o desempenho de alunos.  

A amostra final compreende 272 questionários de professores e 274 
observações em sala de aula realizadas nas 178 escolas da amostra (89 tratadas e 
de 89 controle).  

4 Resultados  

4.1 Impacto nos modos de pensar dos professores 

As análises revelaram que a intervenção teve efeito positivo e significativo 
sobre os modos de pensar dos professores do grupo de tratamento (professores do 
5º ano do ensino fundamental nas escolas sorteadas) comparativamente ao grupo de 
controle (professores do 5º ano nas escolas inscritas para participar, porém que não 
foram sorteadas) ( 

Figura 1:Os resultados mostraram que professores que atuavam em escolas 
do grupo de tratamento tiveram um aumento de 0,311 desvios-padrão no indicador 
de mindset de crescimento, mesmo na presença de um conjunto amplo de controles 
estatísticos que incluíam características do professor, da escola e dos estudantes. 
Incluímos também um controle da “honestidade” dos professores ao responderem o 
questionário, representado por questões que identificam comportamentos 
“socialmente desejáveis”5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Foram certificados 23 observadores após uma semana de treinamento. As coletas de dados 

ocorreram segundo protocolos de visita às escolas e com o acompanhamento de supervisores de 
campo. O período de observação durou um mês, entre os dias 29 de outubro de 29 de novembro de 
2019.  

5 O comportamento socialmente desejável se dá quando o respondente marca uma 
determinada resposta por acreditar que ela é mais aceitável socialmente, mesmo não sendo aquela 
que realmente representa o que ele acredita.  
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Figura 1: 

 

4.2 Impacto nas práticas pedagógicas dos professores 

Com relação à segunda pergunta – se mudanças nos modos de pensar dos 
professores afetam suas práticas pedagógicas – os resultados mostram que a medida 
do TEACH+, que representa uma medida geral da qualidade das práticas 
pedagógicas em sala de aula, também teve um aumento significativo. Os professores 
que reportaram modos de pensar de crescimento tiveram médias superiores no 
indicador TEACH+ de qualidade docente equivalente a 0,528 desvios-padrão.  

Quando analisamos separadamente cada aspecto do TEACH+, os resultados 
para a medida de “cultura da sala de aula” mostram que professores que acreditam 
que a inteligência não é fixa tem médias significativamente mais altas. Para estes 
professores, isso significa um ambiente de aprendizagem mais acolhedor, em que o 
professor deixa claro com mais frequência o que é esperado de um “bom estudante”, 
e esclarece como melhorar o desempenho deste aluno de maneira mais positiva. 
Também foram identificados efeitos positivos de um modo de pensar de crescimento 
na qualidade da instrução: por exemplo, professores que acreditam que a inteligência 
não é fixa incentivaram com mais frequencia seus alunos a trabalharem o raciocínio 
crítico. Não foram identificados efeitos nos modos de pensar de crescimento dos 
professores em relação ao indicador que representa as “habilidades 
socioemocionais”, tais como autonomia, perseverança e habilidades sociais e 
colaborativas.  

Uma das premissas definidas inicialmente é que a intervenção aleatorizada 
possa afetar as práticas pedagógicas somente através das mudanças nos modos de 
pensar. Para isso, utilizamos nas estimações uma variável “placebo” de uso do tempo 
pelo professor. Os resultados mostram que a participação nas oficinas não afetou o 
uso do tempo, mas sim a qualidade das atividades. Isso quer dizer que os professores 
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das escolas tratadas, mesmo não despendendo mais tempo em atividades 
pedagógicas, passaram a desenvolver atividades mais ativas em sala de aula. Ou 
seja, foram identificadas mais interações entre os alunos, e entre os professores e os 
alunos. 

4.3 Impacto nos resultados dos alunos  

As últimas análises mostraram a importância das mudanças nas práticas 
pedagógicas para o desempenho dos alunos. Os resultados foram estimados 
considerando: o desempenho nas provas padronizadas de Português e Matemática 
do SAEB, um indicador de proficiência média (que considera os resultados das duas 
disciplinas) e o IDEB, todos referentes ao ano de 2019. Um aumento na proporção de 
professores da escola que acreditam que a inteligência não é fixa impactou – ainda 
que com significância baixa – entre 0,641 e 0,768 no nível de aprendizado dos alunos, 
considerando as diferentes medidas do SAEB e IDEB utilizadas no estudo. De forma 
similar, avaliamos o efeito direto da intervenção nos resultados dos alunos. 
Observamos que os alunos das escolas participantes na formação apresentaram um 
aumento nos resultados escolares medidos pelo IDEB em 0,774 desvios padrão, 
crescimento este associado principalmente ao desempenho em Matemática.   

5 Conclusões  
Este estudo, realizado em 2019, foi um experimento aleatorizado com 

professores de 178 escolas da rede municipal do Rio de Janeiro. O experimento 
consistiu na elaboração de oficinas sobre modos de pensar a inteligência, que foram 
aplicadas aos professores das escolas sorteadas, 89 no total. Resultados da 
intervenção mostraram que é possível modificar as concepções sobre inteligência dos 
professores a fim de fomentar aulas com mindset de crescimento e que essas 
mudanças afetam de maneira significativa as práticas pedagógicas docentes. 
Observamos que as práticas pedagógicas dos professores tiveram mudanças 
referentes à cultura da sala de aula e à qualidade da instrução. Estes resultados 
indicam que professores, ao acreditarem que a inteligência não é fixa, repensam suas 
práticas pedagógicas e passam a tratar os estudantes com mais respeito, definem 
mais claramente suas expectativas em relação ao comportamento dos seus alunos e 
reconhecem com mais frequência comportamentos positivos. Mudanças na cultura da 
sala de aula são particularmente importantes em um contexto de vulnerabilidade 
social e exposição à violência armada, como é o caso do Rio de Janeiro. 

As mudanças nas práticas pedagógicas também se refletiram no aprendizado 
dos alunos: observamos que os professores com modos de pensar de crescimento 
impactaram significativamente no aprendizado dos seus alunos. Em resumo, tal 
intervenção educacional – relativamente curta – foi capaz de gerar uma melhoria de 
aproximadamente 3 anos e meio a mais de aprendizado para alunos do 5º ano do 
ensino fundamental. Essas são fortes indicações de que os efeitos sobre os 
resultados dos alunos são provenientes de mudanças nos modos de pensar de 
crescimento dos professores, os quais impactaram significativamente suas práticas 
pedagógicas. Entendemos que a intervenção mobilizou referências culturais e 
metodológicas que reforçam a narrativa do arcabouço de mindsets concernentes às 
dinâmicas na sala de aula e no processo de ensino-aprendizagem.  
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