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1. O que significa “modos de 
pensar” e por que isso importa 
para a política educacional?

O modo como o indivíduo entende a ca-
pacidade de desenvolver habilidades (em 
matemática, expressões artísticas, dese-
nho, esportes etc.) influencia seu modo de 
pensar sobre suas próprias possibilidades 
e as dos outros. Uma pessoa que entende 
a inteligência como algo inato, assim como 
a cor dos olhos ou a altura, compreende 
sua experiência — e o processo de ensino 
e aprendizado — de forma diferente da-
queles que entendem que as capacidades 
dos sujeitos são como um músculo, isto é, 
que é possível incrementá-las com prática, 
método e esforço.

Os estudos dos “modos de pensar” 
(ou “mindsets”)1 procuram investigar e 

1  Utilizaremos os termos “mindset” e “modo de pensar” 
como sinônimos.
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decifrar as relações entre o modo de 
pensar do indivíduo e suas habilida-
des, condutas, percepções e resulta-
dos. Diferentes pesquisas já constataram 
que perceber que as habilidades intelec-
tuais podem ser aprimoradas afeta posi-
tivamente o desempenho escolar [1;2;3]. 
Estudantes que entendem suas capacida-
des como expansíveis (“mindset de cres-
cimento”) são mais inclinados a participar 
de desafios e também a persistir diante 
de dificuldades do que aqueles que consi-
deram a inteligência inata (“mindset fixo”) 
[3;4;5;7]. 

Uma série de estudos [3] demons-
tra ser possível desenvolver mindsets de 
crescimento por meio de formações que 
discutam o desenvolvimento do cérebro e 
a importância dos modos de pensar nes-
se processo. Para fins de políticas e práti-
cas educacionais, é importante notar que 
o mindset — seja de estudantes, profes-
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sores ou gestores — é comprovadamente 
sujeito à mudança.

Práticas, oficinas e formações que le-
vam em conta a relação entre percepções 
sobre a natureza das habilidades e os re-
sultados educacionais já foram realizadas 
com impactos positivos em diversos paí-
ses e contextos. Estudos nos campos da 
psicologia e da educação, realizados com 
base em diferentes metodologias, reúnem 
evidências de que a teoria dos modos de 
pensar pode ter impactos positivos na qua-
lidade do ensino e do aprendizado e, tam-
bém, colaborar no combate às desigualda-
des de oportunidades de aprendizado.

Na mais recente edição do Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos (PISA, 
na sigla em inglês), que teve a participação 
de 77 países incluindo o Brasil e foi realiza-
da em 2018, pela primeira vez foi medido o 
mindset dos alunos por meio de perguntas 
incluídas no questionário anexo à prova. 
O cruzamento dos modos de pensar com 
o desempenho dos estudantes revela que 
aqueles que mantêm um modo de pensar 
de crescimento têm pontuações mais altas 
em leitura, matemática e ciências, além de 
menos medo de falhar — inclusive ajustan-
do os resultados de acordo com o perfil so-
cioeconômico dos estudantes [7]. A edição 
2018 do PISA também revelou que o modo 
de pensar de crescimento está associado 
a ganhos maiores de desempenho para 
meninas, estudantes desprivilegiados eco-
nomicamente e imigrantes na comparação 
com meninos, estudantes privilegiados e 
não imigrantes.

Diante das relações constatadas, in-
corporar essas ferramentas ao rol de re-
cursos das redes públicas de ensino pode 
subsidiar processos de aprimoramento do 
ensino-aprendizagem no Brasil. O presen-
te documento acessa o corpo de pesqui-
sas e práticas de mindset realizadas em 
diversos países e discute os resultados de 
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uma pesquisa inovadora realizada em par-
ceria pela FGV e a Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro (SME-Rio). A 
pesquisa analisa os efeitos de modos de 
pensar de crescimento na prática pedagó-
gica dos professores e ilumina particulari-
dades dessa teoria no contexto da educa-
ção pública brasileira [6].

2. Exemplos de intervenções 
sobre modos de pensar ao 
redor do mundo

As pesquisas sobre modos de pensar 
vêm mostrando que o aprendizado não 
depende apenas de fatores como habi-
lidades cognitivas dos alunos, domínio 
pedagógico do professor, currículo, ma-
terial didático, infraestrutura ou contexto 
socioeconômico. O modo de pensar dos 
estudantes (como eles concebem a in-
teligência e o aprendizado) pode ser de-
terminante no engajamento (ou não en-
gajamento) acadêmico desses alunos e, 
portanto, no seu aprendizado. Um grande 
conjunto de estudos constatou que ao fo-
mentar o modo de pensar de crescimento 
é possível impactar positivamente o de-
sempenho dos estudantes. O resultado 
específico depende do tipo de oficina rea-
lizada e de outros parâmetros, como for-
mato das intervenções e características 
da amostra dos participantes (a exemplo 
de gênero, idade, cor/raça etc.).

Além da importância do mindset do 
estudante como fator relevante para o 
aprendizado, mais de quatro décadas de 
pesquisas sobre o tema verificaram que 
o mindset de crescimento (entender que 
a inteligência não é fixa, mas expansível 
como um músculo) pode ser encorajado. 
Isto é, por meio de atividades de diferentes 
formatos, é possível ensinar que a inteli-
gência pode ser incrementada mediante 
esforço e estratégia [20]. 

A fim de impactar o modo de pensar 
dos estudantes e, consequentemente, seu 
aprendizado, os pesquisadores recorrem a 
diferentes estratégias. A seguir serão revi-
sados estudos que optaram por focar nos 
estudantes, professores e, em particular, 
nas abordagens que buscam entender as 
dinâmicas das “ameaças de estereótipo”. 
Este último grupo de estudos trata de inti-
midações oriundas de crenças relaciona-
das a identidades passíveis de “estereoti-
pização” (meninas, negros, moradores de 
favela, população LGBTQI+ etc.). Em si-
tuações ameaçadoras, estudantes perten-
centes a estes grupos acreditam que seu 
engajamento psicológico e desempenho 
acadêmico serão avaliados com base em 
crenças que reproduzem estereótipos. 

2.1 Estudos de modos de pensar 
de alunos

Uma série de estudos de mindset se 
concentra em analisar os efeitos em alu-
nos expostos a conteúdos e instados 
a responder a estímulos que buscam 
fomentar o modo de pensar de cresci-
mento. Isto é, procura-se convencer estu-
dantes que mantêm um modo de pensar 
fixo que suas inteligências são maleáveis. 
Estudo publicado em 2015 sobre uma sé-
rie de experimentos aleatorizados verificou 
que mesmo breves intervenções de estí-
mulo ao modo de pensar de crescimento ti-
veram efeitos importantes no aprendizado 
e desempenho acadêmico de estudantes 
da educação básica [10]. 

Tais intervenções para fomentar o 
modo de pensar de crescimento assumem 
formas diversas. Algumas estratégias op-
tam por promover engajamentos presen-
ciais, nos quais os estudantes são expos-
tos a diferentes conteúdos. Em comum, as 
pesquisas conservam o núcleo da teoria 
dos modos de pensar, segundo o qual a in-
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teligência não é fixa e pode ser incremen-
tada mediante esforço e estratégia. 

Um estudo americano [10] separou os 
estudantes em dois grupos, ofertando ao 
primeiro oficinas de mindset e ao outro, 
oficinas de memória e neurociência. Só 
foram observados efeitos significativos no 
primeiro grupo, isolando a hipótese de que 
os resultados poderiam estar relacionados 
a quaisquer tipos de conteúdo e reflexões 
sobre o funcionamento do cérebro. Outra 
pesquisa, realizada na Dinamarca [11], 
mediu o impacto de uma intervenção de-
senhada para fomentar o modo de pensar 
de crescimento especificamente no apren-
dizado de matemática em crianças, tam-
bém com resultados positivos. Outro tipo 
de abordagem, também com estudantes 
estadunidenses, procurou formular, apli-
car e avaliar alternativas de intervenções 
online de mindset, a fim de desenvolver 
uma aplicação mais rápida e de custo mais 
baixo. Os pesquisadores são taxativos 
em afirmar que, embora realizada em um 
computador, a intervenção é tanto mais efi-
ciente quanto maior for o engajamento do 
aluno com o programa — e para isso é re-
comendável incluir atividades como escrita 
de cartas e de resumos de conteúdo, entre 
outras [10]. Vale lembrar que um conjunto 
de estudos registrou o uso dos resultados 
e aprendizados da “primeira geração” de 
intervenções online para aprimorar as ofi-
cinas de uma “segunda geração” de inter-
venções, que vieram a ter impacto maior 
que o primeiro grupo [12]. 

Estudos de mindsets podem ser ela-
borados para investigar diferentes tipos 
de impacto. Uma intervenção de 2015 [3], 
aplicada em escolas estadunidenses, con-
seguiu que estudantes com risco de eva-
são elevassem suas médias semestrais 
em leitura e matemática e também tives-
sem menores taxas de reprovação nas ou-
tras disciplinas. Um outro estudo de 2018, 

realizado com estudantes da Noruega, 
confirmou que é possível modificar o modo 
de pensar dos alunos, de fixo para de cres-
cimento — e que essa mudança, nas cir-
cunstâncias da pesquisa, elevou tanto as 
notas de matemática quanto a motivação 
ao executar tarefas acadêmicas [11]. 

Outra pesquisa, realizada em 2016 
no Chile, permitiu investigar interessantes 
conexões entre modos de pensar e condi-
ções socioeconômicas. Até então, nenhum 
estudo de mindset com estudantes havia 
contado com uma amostra de mais de 
10.000 alunos. O estudo chileno, que con-
tou com a colaboração do governo nacio-
nal, coletou dados de 168.000 estudantes e 
envolveu 98% das escolas com turmas de 
10º ano no país [13]. A amplitude inédita da 
amostragem demonstrou que associações 
entre o mindset e outras características, 
até então verificadas apenas em estudos 
com amostras relativamente pequenas, se 
confirmam também em escalas maiores. 

Os resultados do estudo nacional chileno revelaram 
que:

1.  O modo de pensar do estudante está 
fortemente correlacionado com a renda, 
isto é: quanto maior a faixa de renda, maior a 
proporção de alunos que mantêm modos de 
pensar de crescimento;

2. Dado o nível socioeconômico, estudantes 
com modos de pensar de crescimento têm 
melhor desempenho acadêmico que seus 
pares com modos de pensar fixos;

3. Quanto mais baixa a renda, maior a 
discrepância de desempenho escolar entre 
alunos com mindset fixo e de crescimento. 
Assim, em termos acadêmicos, os estudantes 
de baixa renda com mindset fixo são os 
que mais têm a ganhar com um mindset de 
crescimento.

Assim, o estudo realizado no Chile 
aponta para os potenciais benefícios do fo-
mento ao modo de pensar de crescimento 
para todos os estudantes, já que os com 
mindset de crescimento têm resultados 
melhores que seus pares com mindset fixo. 
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Além disso, indica que a relação positiva 
entre mindset de crescimento e conquis-
tas acadêmicas é especialmente relevante 
para estudantes de baixa renda. 

2.2 Estudos de modos de pensar 
de professores

O modo de pensar a inteligência de um 
estudante é influenciado por fatores como 
cultura familiar, estímulos sociais, clima es-
colar e, em particular, pelas percepções e 
práticas pedagógicas de seus professores 
[14]. Por isso, é relevante investigar como 
os modos de pensar dos educadores 
afetam o modo de pensar dos seus alu-
nos, bem como as percepções, expectati-
vas e resultados desses estudantes. Dife-
rentemente dos estudos que observam os 
efeitos de oficinas realizadas diretamente 
com estudantes, os casos discutidos a se-
guir se concentram no professor, avaliando 
em seguida os impactos em suas crenças 
e atitudes e também em seus alunos.

Uma maneira de expor professores à 
teoria e às práticas relacionadas aos mo-
dos de pensar de crescimento é incluir 
conteúdos relacionados ao tema nos 
cursos regulares de formação continua-
da oferecidos pelas redes de ensino. Um 
estudo chileno [15] dividiu em três grupos 
os professores que realizavam um curso 
online anual de formação continuada: o 
primeiro grupo recebeu o curso regular, o 
segundo, o curso regular com a adição de 
um módulo de mindset, e o terceiro, o cur-
so regular, o módulo de mindset e também 
relatos de professores da mesma rede que 
desenvolveram práticas de modos de pen-
sar de crescimento em suas turmas. O tem-
po total do curso variava entre 40 minutos 
e 1 hora e 40 minutos. Após a atividade, foi 
aplicada uma avaliação para mensurar a 
apreensão do conteúdo regular da forma-
ção (conteúdo não relacionado a modos 

de pensar de crescimento). Nos segundo 
e terceiro grupos foram verificados ganhos 
no modo de pensar de crescimento dos 
professores, mas apenas no terceiro, que 
recebeu relatos de seus pares, houve au-
mento na apreensão do conteúdo regular 
da formação continuada — o que aponta 
para a relevância de formações e conteú-
dos pedagógicos ancorados no contexto 
específico do educador. 

Comparado à intervenção chilena de 
curta duração, pesquisadores neozelan-
deses desenvolveram um programa mais 
intenso [16]: quatro dias inteiros de ofici-
nas presenciais distribuídas ao longo de 
dois meses, seguidos de três visitas de 
acompanhamento dos pesquisadores aos 
professores participantes. Na pesquisa 
neozelandesa, o conteúdo das oficinas 
concentrava-se nos efeitos das expectati-
vas dos professores, com foco específico 
nas práticas pedagógicas de educadores 
com altas expectativas. Antes de frequen-
tar as oficinas, os professores foram orien-
tados a gravar em vídeo 20 minutos de sua 
própria aula, para depois analisá-la à luz 
do conteúdo desenvolvido nos encontros. 
Ao fim do ciclo, os participantes registra-
vam suas experiências e as compartilha-
vam com seus companheiros na formação. 

Os resultados desse estudo neozelan-
dês indicaram um desempenho dos alunos 
em matemática 28% melhor do que o dos 
alunos do grupo de comparação, cujos pro-
fessores frequentaram as oficinas de for-
mação docente regulares de sua rede [16]. 
Não houve impacto, no entanto, no desem-
penho em leitura, o que insere a pesqui-
sa entre outras que identificam o mesmo 
padrão: impactos positivos no aprendizado 
de matemática, mas resultados que não 
são estatisticamente diferentes de zero em 
leitura/linguagem.

Nos esforços para investigar as cone-
xões entre o mindset do docente e suas 
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práticas pedagógicas, e entre essas práti-
cas e os modos de pensar e resultados aca-
dêmicos de seus estudantes, estudos com 
professores analisam três eixos: 

1. A relação entre fatores como a efi-
cácia do professor e o mindset de 
crescimento (se o modo de pensar 
afeta a apreensão do conteúdo em 
formações docentes [15] e qual o 
efeito das expectativas dos profes-
sores com relação às possibilidades 
de aprendizado de seus alunos);

2. Como oficinas que buscam incenti-
var altas expectativas docentes im-
pactam nas práticas pedagógicas 
dos professores envolvidos e no 
desempenho dos alunos [16]; 

3. As relações entre os modos de 
pensar dos professores e os con-
selhos que estes oferecem a alu-
nos com dificuldades acadêmicas 
em matemática [14], comparando 
as reações dos educadores a três 
tipos de consolo: amigável de bai-
xa expectativa (“Você é um bom 
aluno em geral, mas nem todo 
mundo tem jeito para matemática. 
Pode contar comigo”); amigável 
neutro (“Você é um bom aluno em 
geral. Pode contar comigo”); e um 
terceiro, focado em estratégias de 
aprendizado (“Você é um bom alu-
no em geral. Que tal pensarmos 
em mudanças no seu método de 
estudos? Que tal um reforço? Pode 
contar comigo”).

Diferentes formas de consolar alunos 
diante de reveses acadêmicos, como uma 
nota insatisfatória em uma avaliação, im-
pactam de maneiras distintas na motiva-
ção desses estudantes, na forma como 
eles se sentem percebidos por seus pro-
fessores em termos de modos de pensar 
(“meu professor acha que eu não levo jeito 

para matemática” ou o contrário) e também 
em como eles percebem as expectativas 
e o investimento pedagógico dos docentes 
com relação a seu aprendizado [14]. Os 
resultados das diferentes reações do edu-
cador contribuem para elucidar os elos en-
tre seu modo de pensar e as percepções 
e resultados de seus alunos: estudantes 
expostos ao consolo amigável de baixa ex-
pectativa são mais propensos a acreditar 
que seus professores não esperam gran-
des resultados e têm baixo engajamento 
em relação a seu aprendizado [14]. Este 
tipo de consolo, comparado ao amigável 
neutro e ao estratégico, também reduziu a 
motivação dos alunos e suas expectativas 
de resultados positivos futuros. 

2.3. Outros estudos sobre 
modos de pensar: Ameaça de 
estereótipo

Alguns estudos se debruçaram sobre 
como estereótipos negativos a respeito 
das capacidades intelectuais de grupos 
identitários (mulheres, negros etc.) po-
dem prejudicar o desempenho e o per-
tencimento acadêmico de estudantes. 
Também analisaram como métodos de fo-
mento a modos de pensar de crescimento 
podem ser mobilizados para diminuir os 
efeitos deletérios desses estereótipos. 

O risco percebido pelo indivíduo de 
confirmar o estereótipo negativo associa-
do a seu grupo identitário foi conceituado 
como “ameaça de estereótipo”. Em tais 
estudos verifica-se que mesmo que o in-
divíduo não “concorde” com o conteúdo 
do estereótipo, o esforço reservado para 
refutá-lo pode perturbar seu desempenho 
acadêmico, efeito que não é verificado em 
outros indivíduos que não se sentem inter-
pelados por essa ameaça [17].

Um estudo realizado nos Estados 
Unidos com crianças de 5 a 7 anos veri-
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fica quão cedo estereótipos de gênero já 
podem ser identificados. Os pesquisado-
res desenvolveram uma brincadeira para 
crianças dessa faixa etária: dois jogos fo-
ram apresentados, um como apropriado a 
“crianças muito, muito inteligentes” e outro 
para “crianças que se esforçam de verda-
de”. Em comparação aos meninos, as me-
ninas participantes do estudo manifesta-
ram menos interesse no jogo para crianças 
“muito, muito inteligentes”, mas não menos 
no jogo direcionado a crianças esforçadas. 
Meninas que associaram o brilhantismo 
mais ao sexo masculino tinham menos 
chances de se interessar pelo jogo para 
crianças brilhantes e esse resultado suge-
re que crenças estereotipadas a respeito 
da inteligência podem influenciar decisões 
comportamentais concretas de crianças 
pequenas [18]. 

Nos esforços para elucidar os possí-
veis impactos de oficinas de modos de pen-
sar em estudantes atingidos por ameaças 
de estereótipo, pesquisadores observam 
características como: modo de pensar, 
senso de pertencimento e bem-estar no 
ambiente escolar/acadêmico, percepções 
sobre ameaças de estereótipos e o efeito 
desses fatores no desempenho acadêmico 
dos estudantes [4; 19]. Os resultados das 
pesquisas expandem as possibilidades 
das aplicações práticas de intervenções 
baseadas na teoria dos modos de pensar 
a inteligência. 

Algumas estratégias de pesquisa de-
senvolvidas em um estudo com estudan-
tes de graduação nos EUA, para investi-
gar impactos de intervenções de mindset 
sobre os efeitos nocivos da ameaça de 
estereótipo envolvem a organização de 
oficinas de modos de pensar para três gru-
pos, formados por estudantes de gradua-
ção brancos e negros. Os alunos foram 
incentivados a trocar cartas com outros es-
tudantes relatando suas experiências [4]. 

O primeiro grupo foi exposto a uma teoria 
de inteligência maleável (modo de pensar 
de crescimento) e o segundo, a uma teo-
ria de inteligência fixa. Ao terceiro grupo, 
de comparação, não foi apresentada ne-
nhuma teoria sobre modos de pensar. Os 
estudantes negros do primeiro grupo apre-
sentaram mudanças positivas e de longo 
prazo em seus modos de pensar, o que 
impactou positivamente nos seus senti-
mentos de pertencimento e bem-estar no 
ambiente acadêmico e também em suas 
notas nos exames universitários. Os estu-
dantes brancos do primeiro grupo também 
foram impactados positivamente, mas em 
grau menor. Para os estudantes negros, a 
adesão ao mindset de crescimento aumen-
tou com o passar do tempo, enquanto que 
para os brancos esse indicador caiu [4]. 

Outra pesquisa mobilizou estudantes 
do 7º ano nos Estados Unidos — em sua 
maioria, de baixo nível socioeconômico 
e pertencentes a alguma etnia minoritá-
ria — e os dividiu em dois grupos: para 
o primeiro, foram incluídos conteúdos de 
mindset de crescimento “disfarçadamen-
te” em aulas de informática, enquanto que 
o segundo grupo não recebeu nenhuma 
intervenção. Para todos os alunos partici-
pantes, as atividades incluíam trocar car-
tas de aconselhamento com alunos uni-
versitários. No primeiro grupo, exposto a 
conteúdos de mindset de crescimento, os 
monitores universitários aconselhavam os 
estudantes recorrendo a ideias que endos-
savam as noções de inteligência maleável 
e plasticidade neural. O segundo grupo, 
por sua vez, recebia conselhos dos uni-
versitários que procuravam consolá-los, 
mas sem mobilizar ideias relacionadas 
aos modos de pensar a inteligência [19]. 
Um dos resultados encontrados foi que 
as meninas que frequentaram oficinas de 
mindset de crescimento e de conscienti-
zação quanto à ameaça de estereótipo 
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tiveram pontuações na avaliação externa 
de matemática significativamente maiores 
que suas colegas do grupo de compara-

ção, que frequentou aulas de informática 
sem conteúdos de mindset ou de ameaça 
de estereótipo [19]. 

ARTIGO RESUMO DOS RESULTADOS

[4] Reducing the Effects 
of Stereotype Threat 
on African American 
College Students by 
Shaping Theories of 
Intelligence

• Os estudantes negros apresentaram mudança em suas concepções de 
inteligência, o que também aumentou sua valorização dos estudos e suas notas. 

• Os estudantes brancos também foram impactados nos mesmos aspectos, mas em 
menor intensidade. 

• O efeito de longo prazo, porém, só foi verificado entre os alunos negros que 
mantiveram o modo de pensar de crescimento. Entre os brancos, esse efeito mais 
duradouro não foi verificado.

[17] Stereotype Threat 
and the Intellectual Test 
Performance of African 
Americans

• As pontuações dos participantes negros foram menores que aquelas de seus 
pares brancos quando o teste foi apresentado como diagnóstico de habilidades, 
isto é, quando a ameaça de estereótipo foi estimulada. 

[18] Gender Stereotypes 
about Intellectual Ability 
Emerge Early and 
Influence Children’s 
Interests

• As crenças das crianças sobre inteligência se modificam rapidamente entre os 5 e 
7 anos de idade. 

• Aos 5 anos, meninos e meninas associam inteligência elevada ao seu próprio 
gênero em uma proporção semelhante. 

• Já as meninas de 6 e 7 anos são significativamente menos propensas do que 
meninos a associar inteligência elevada a seu próprio gênero.

[19] Improving 
adolescents’ 
standardized test 
performance: An 
intervention to reduce 
the effects of stereotype 
threat

• As intervenções tiveram efeito positivo para todos os alunos de aulas com 
conteúdo de modos de pensar, em particular para as meninas, que alcançaram as 
notas dos meninos em todos os tratamentos. 

• Para a intervenção sem conteúdo de mindset ou motivacional, não houve melhora 
significativa no desempenho dos alunos. Foi mantida a diferença verificada entre 
as notas de meninas e de meninos, com vantagem para os meninos.

3. A intervenção de modos de 
pensar no município do Rio de 
Janeiro

Buscando ampliar o entendimento dos 
impactos dos modos de pensar a inteligên-
cia sobre as práticas e resultados de pro-
fessores e alunos, uma equipe de pes-
quisadores da Fundação Getulio Vargas 
desenvolveu um conjunto de oficinas 
que visam apresentar, discutir e fomentar 
o modo de pensar de crescimento entre 
professores da rede pública municipal do 
Rio de Janeiro [6]. Assim, a pesquisa Modos 
de Pensar teve como objetivos desenvolver 
uma formação sobre modos de pensar de 
crescimento para professores, testá-la em 
um grupo piloto e, em seguida, aplicá-la em 
um grupo de 125 professores do 5º ano do 

Ensino Fundamental no primeiro semestre 
de 2019. Ao fim do ano letivo, foram cole-
tados dados tanto dos professores partici-
pantes quanto de suas turmas, para então 
serem analisados os impactos das oficinas 
sobre as práticas pedagógicas dos docentes 
e os resultados de seus alunos.

A formação se estendeu por cinco ses-
sões presenciais distribuídas ao longo de cin-
co semanas. As atividades foram conduzidas 
por duas formadoras da Secretaria Municipal 
de Educação. Cada sessão incluiu partes 
expositivas, debates e a elaboração de ativi-
dades a serem aplicadas pelos professores 
participantes em suas salas de aula. Como a 
maior parte das pesquisas sobre modos de 
pensar ao redor do mundo se concentra em 
formações realizadas com alunos — e em 
países com indicadores socioeconômicos 
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melhores que os do Brasil —, a pesquisa 
Modos de Pensar procurou contribuir para 
esse campo de estudo analisando o impac-
to de uma formação com professores que, 
muitas vezes, lecionam para alunos em con-
dições de vulnerabilidade social. Em outras 
palavras: o estudo buscou verificar se os re-
sultados positivos constatados em países de 
renda mais alta (Estados Unidos, Dinamar-
ca, Nova Zelândia, Chile etc.) seriam obser-
vados em um contexto social mais adverso. 
Além de investigar o efeito em um contexto 
desfavorável, a pesquisa traz um compo-
nente inovador aos estudos anteriormente 
realizados: a possibilidade de verificar as 
mudanças do modo de pensar de cresci-
mento nas práticas pedagógicas dos pro-
fessores por meio de uma metodologia 
de observação em sala de aula.

A hipótese dos pesquisadores era 
de que o modo de pensar dos professo-
res sobre a inteligência influenciaria suas 
práticas pedagógicas — as quais, por sua 
vez, influenciariam o modo de pensar dos 
alunos, suas atitudes, condutas e, conse-
quentemente, seu desempenho escolar. 
Para elucidar cada etapa dessa cadeia 
causal, a equipe de pesquisa recorreu a 
diferentes instrumentos de coleta de da-
dos: (i) questionários para medir o modo 
de pensar de professores e estudantes; (ii) 
observações em sala de aula utilizando a 
metodologia TEACH+2, que registra indica-
dores de qualidade da prática pedagógica, 

2  O Teach é uma ferramenta de observação em sala 
de aula lançada pelo Banco Mundial. Ela busca medir a 
qualidade das práticas pedagógicas em três áreas prin-
cipais: cultura da sala de aula, instrução e capacidades 
socioemocionais. O manual do observador do Teach está 
disponível no seguinte link: http://wbgfiles.worldbank.org/
documents/hdn/ed/saber/Teach/Manual/132204-WP-PU-
BLIC-Teach-Manual-Portuguese.pdf.
Em 2019, foi desenvolvido o Teach+, que agrega ao 
Teach algumas questões presentes na ferramenta 
Stallings (https://openknowledge.worldbank.org/handle/ 
10986/28339). Essas questões compõem o módulo de 
Tempo Ampliado e dizem respeito ao tempo de instrução, 
às atividades realizadas em sala de aula, ao uso de ma-
teriais didáticos e ao envolvimento dos alunos.

o uso do tempo e de materiais pelos edu-
cadores e (iii) os dados do Saeb e do Ideb 
2019 como indicadores de desempenho 
escolar.

Os resultados obtidos mostraram que 
as oficinas de modo de pensar para 
professores foram bem-sucedidas em 
fomentar o modo de pensar de cresci-
mento, e que fazê-las gera resultados po-
sitivos na qualidade das aulas e no re-
sultado de aprendizado dos estudantes. 
Um aspecto relevante é que tais impactos 
foram alcançados após uma formação re-
lativamente curta (dez horas distribuídas 
ao longo de cinco semanas). Ademais, as 
observações em sala de aula permitiram 
verificar que professores com modo de 
pensar de crescimento tratam seus alunos 
com mais respeito, respondem mais às ne-
cessidades deles, definem expectativas de 
comportamento mais claras e reconhecem 
o comportamento positivo dos estudantes 
com mais frequência. Ao mesmo tempo, 
observou-se que estes mesmos professo-
res não parecem usar seu tempo em sala 
de aula de maneira diferente, ou seja, de-
dicando mais tempo às atividades acadê-
micas, entretanto, a qualidade da atividade 
desenvolvida pelo professor com modo de 
pensar de crescimento mudou. Ou seja, 
observamos que o professor com modo 
de pensar de crescimento promove mais 
interações entre os alunos e dele com os 
alunos.

O efeito das oficinas nos resultados 
escolares dos alunos também foi positivo. 
Isto é, os estudantes cujos professo-
res frequentaram as oficinas de modos 
de pensar tiveram notas mais altas no 
Ideb,  uma consequência de resultados 
melhores no Saeb de matemática. Os im-
pactos nos resultados da prova de língua 
portuguesa não foram estatisticamente 
significativos. 
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A pesquisa Modos de Pensar, realizada no município do Rio de Janeiro em 2019, confirmou os seguintes efeitos já 
verificados por estudos feitos em países de renda mais alta:

1. É possível fomentar modos de pensar de crescimento em professores por meio de oficinas [15]; 
2. Educadores com modo de pensar de crescimento desenvolvem uma melhor cultura de sala de aula; 
3. Alunos que compreendem a inteligência como um atributo maleável se saem melhor em avaliações 

padronizadas [8; 3], em particular em matemática [11; 16].

Ao recorrer a um método rigoroso de 
observação em sala de aula, o estudo 
permitiu traçar relações entre modos 
de pensar e práticas pedagógicas em 
ação, revelando aspectos que costumam 
ser medidos por meio de autodeclaração, 
via preenchimento de questionários ou por 
meio de relatórios [16]. 

Levando em conta as evidências exa-
minadas, é possível considerar algumas 
aplicações possíveis no campo das po-
líticas educacionais:

1. Incorporar noções, práticas e mé-
todos relacionados aos modos de 
pensar em formações continuadas 
oferecidas pelas redes de ensino 
a professores, diretores escolares, 
gestores educacionais e outros 
profissionais da educação;

2. Incluir a reflexão e a discussão 
dos modos de pensar — resul-
tantes principalmente de estudos 

interdisciplinares dos campos da 
educação, economia e psicologia 
— na formação acadêmica dos 
professores;

3. Para que as políticas educacionais 
passem a considerar com mais in-
tensidade questões de redução de 
desigualdades na forma de lidar 
com estudantes em diferentes con-
textos (níveis de aprendizado, sen-
timento de pertencimento a grupos 
identitários etc.) é necessário:
a) Desenvolver mais pesquisas 

para avançar no entendimento 
de formas de gestão escolar e 
educacional que fomentem mo-
dos de pensar de crescimento;

b) Avaliar políticas educacionais 
levando em consideração tam-
bém a sua capacidade de es-
timular modo de pensar de 
crescimento em todos os parti-
cipantes do processo de ensino 
e aprendizagem.
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