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RESUMO

WILLEMSENS, B. Competências socioemocionais: efeitos do contexto escolar da
religiosidade e mediação sobre o desempenho acadêmico. 2016. 120p. Tese (Doutorado) Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, 2016.
No mundo atual, é crescente a convicção de que a educação precisa ser reformulada de forma
a priorizar, não somente o aprendizado acadêmico, mas também o desenvolvimento das
competências socioemocionais. Tais competências são tão necessárias quanto as cognitivas
para a promoção do bem estar individual e o progresso social: podem ampliar a capacidade de
relacionamento interpessoal, a inteligência emocional e promover o atingimento de objetivos,
entre outros, constituindo uma ferramenta importante a ser considerada pelos governos com
vistas à diminuição das lacunas entre resultados educacionais, econômicos e sociais. O
presente trabalho busca contribuir para a evolução do conhecimento científico sobre as
competências não cognitivas e das práticas educacionais que contribuem para sua formação
por meio da análise do contexto escolar da religiosidade, cuja influência positiva sobre o
desenvolvimento juvenil tem atraído a atenção crescente de pesquisadores (YONKER et al.,
2012). O estudo é dividido em duas partes: a primeira investiga as associações entre a
religiosidade na escola e o desenvolvimento socioemocional, sobretudo de acordo com a
vulnerabilidade de alunos em termos socioeconômicos e familiares, e a segunda verifica se os
atributos socioemocionais exercem papel de mediação nos efeitos deste contexto escolar sobre
o desempenho acadêmico. Foram utilizados dados de uma pesquisa com 23.133 alunos da
rede pública do Rio de Janeiro, da Prova Brasil, Censo Escolar e SAERJINHO. Mediante
estimações de mínimos quadrados ordinários, foram encontrados efeitos positivos da
religiosidade, sobretudo sobre a conscienciosidade, lócus de controle interno, abertura a
experiências, autoconfiança, autoestima e reflexão. Alunos com baixa escolaridade materna
apresentam maiores benefícios. Por outro lado, análises realizadas por meio de equações
estruturais apontam para uma mediação exercida por parte de algumas habilidades sobre as
notas de português e matemática, concretamente a conscienciosidade, abertura a experiências
e o lócus de controle.
Palavras-chave: competências socioemocionais, desempenho acadêmico, contexto escolar da
religiosidade, análise de mediação.

ABSTRACT

WILLEMSENS, B. Socioemotional skills: effects of the school context of religiosity and
mediation on academic performance. 2016. 120p. Tese (Doutorado) - Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, 2016.
There is a growing conviction today that education must be reformulated to prioritize not only
academic learning but also the development of socioemotional skills. These competencies are
as necessary as cognitive skills to promote individual well-being and social progress: they can
intensify the ability to develop interpersonal relationships and emotional intelligence, and
help people achieve their goals. These skills therefore represent a powerful tool to be
considered by governments aiming to reduce the divide between educational, economic and
social results. This study seeks to contribute to the advancement of scientific knowledge on
non-cognitive skills and to educational practices that contribute to their development, based
on an analysis of the school context of religiosity, whose positive influence on youth
development has attracted increasing attention of researchers (YONKER et al., 2012). The
study is divided into two parts: the first investigates the associations between religiosity in
school and socioemotional development, above all from the standpoint of the vulnerability of
students in socioeconomic and family terms, while the second part examines whether
socioemotional attributes play a mediating role in the effects of this school context on
academic performance. Data from a survey involving 23,133 students of the public school
system in Rio de Janeiro were used, taken from the Prova Brasil, Censo Escolar and
SAERJINHO. Based on ordinary least squares estimates, religiosity was found to have
positive effects, particularly on the conscientiousness, internal locus of control, openness to
experience, self-confidence, self-esteem and reflection. Students with low maternal education
presented greater benefits. On the other hand, simultaneous structural equations analyses point
to mediation exercised by some skills on academic grades in Portuguese and Mathematics,
namely conscientiousness, openness to experience, and locus of control.
Keywords: socioemotional skills, academic performance, school context of religiosity,
mediation analysis.
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1 INTRODUÇÃO
Esta tese investiga dois aspectos sobre as associações entre o desenvolvimento
socioemocional e a religiosidade na escola: os efeitos deste contexto escolar sobre as
habilidades não cognitivas, sobretudo para alunos menos favorecidos em termos familiares e
econômicos, e o papel de mediação das competências socioemocionais nos efeitos deste
contexto sobre o desempenho acadêmico.
Para isso, considerou-se oportuno dividir o trabalho da seguinte forma: primeiramente,
expõem-se as principais questões referentes ao desenvolvimento socioemocional e ao
contexto escolar da religiosidade, bem como outras questões em comum dos dois estudos, ou
seja, as bases de dados e a análise descritiva das variáveis utilizadas e da religiosidade no
Brasil. Após, procede-se à apresentação das questões específicas de cada estudo, ou seja,
literatura, metodologia, análise descritiva dos dados, resultados e conclusão. Por fim,
desenvolvem-se algumas considerações gerais sobre o trabalho realizado e seus resultados.
A seguir, são apresentados a delimitação do tema e a justificativa, o problema de
pesquisa, bem como o objetivo geral e os específicos deste trabalho.

1.1 Delimitação do tema e justificativa
No mundo competitivo atual, a maior chance de obtenção e retenção de empregos
recai sobre as pessoas mais bem preparadas em termos de conhecimentos e habilidades
(STEELE-JOHNSON; NARAYAN; STEINKE, 2013). Entretanto, a partir de uma análise
global, estima-se que 200 milhões de adolescentes, incluindo os que completaram o ensino
médio, não possuem as habilidades necessárias para suas vidas e empregos (UNESCO, 2012).
Diante desse panorama, pode-se encontrar um amplo leque de estudos com foco nas
competências cognitivas, abordando sua importância não somente no nível individual como
também no social e econômico (MURNANE; WILLETT; LEVY, 1995; HANUSHEK;
WOESSMANN, 2008; WELSH et al., 2010). Porém, se no passado exigia-se, sobretudo, uma
elevada preparação acadêmica e tecnológica para o sucesso profissional, atualmente é
crescente o reconhecimento da importância das competências sociais e emocionais para o
êxito do indivíduo no âmbito pessoal, empresarial e social (HECKMAN; STIXRUD;
URZUA, 2006; DI FABIO; KENNY, 2012). Desta forma, aumentam também as pesquisas a
respeito do desenvolvimento dessas habilidades não cognitivas (HECKMAN; RUBINSTEIN,
2001; DURLAK et al., 2011).
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Como uma iniciativa de destaque nesse tema, pode-se mencionar o Fórum
Internacional de Políticas Públicas “Educar para as competências do século 21”, realizado no
Brasil em março de 2014. Entre as diversas exposições, Barbara Ischinger, Diretora de
Educação da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico),
ressaltou a importância da educação e das habilidades para o crescimento econômico-social
sustentável, sinalizando que as pessoas precisam de uma combinação adequada de
competências para se adaptarem às rápidas mudanças dos mercados e para atingirem os mais
altos resultados sociais possíveis para si mesmas, famílias e comunidades (OCDE, 2014a).
Como relata o sumário final (OCDE, 2014b), a apresentação de James Heckman e o discurso
de abertura apontaram para a importância das competências socioemocionais em relação à
obtenção de melhores resultados educacionais, sociais e econômicos, destacando que tais
habilidades podem ampliar a capacidade dos indivíduos de trabalharem com outras pessoas,
lidar com emoções e atingir objetivos. Dessa forma, ressaltou-se que competências
socioemocionais são tão importantes quanto as cognitivas para promover o bem estar
individual e o progresso social. Por outro lado, foi abordado o seu papel sobre a desigualdade
social: a promoção das competências certas por meio da educação seria uma ferramenta
importante que governos deveriam considerar para diminuir as lacunas na sociedade. Assim
sendo, por meio destas e outras colocações, reforçou-se a necessidade de promover esforços
educacionais em desenvolver tais competências.
Porém, Santos (2014) faz um diagnóstico preocupante sobre o cenário atual, descrito a
seguir. Verifica-se uma relativa escassez de análises de impacto de políticas e programas que
busquem promover o sucesso individual e coletivo por meio do desenvolvimento não
cognitivo: por um lado, não há ainda suficiente interesse por parte dos psicólogos e, por outro,
é recente o processo de valorização de aspectos socioemocionais do desenvolvimento humano
por parte dos economistas (que normalmente realizam esse tipo de investigação), bem como
sua

tentativa

de

entender

e

dominar

os

instrumentos

de

medição

elaborados

predominantemente por psicólogos. A maioria dos estudos disponíveis abrange programas de
pequena escala, que não permitem generalizar as conclusões e, portanto, contribuir de forma
mais significativa no processo de formulação de políticas públicas. Assim sendo, o autor
sugere a necessidade de investigar os mecanismos presentes no processo de desenvolvimento
socioemocional, de forma a verificar como essas competências poderiam ser alavancadas e ter
seu progresso acelerado. Por outro lado, ressalta a importância de avaliar a efetividade da
escola em promovê-las, de modo a oferecer subsídios para o desenho de práticas pedagógicas
mais justas e eficazes.
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O presente trabalho pretende contribuir para o aprimoramento de políticas públicas no
que se refere ao sistema de educação, bem como favorecer a evolução da produção acadêmica
na área de competências socioemocionais, por meio da investigação das associações entre a
religiosidade na escola e competências socioemocionais, analisando, além disso, se tais
habilidades são mediadoras do efeito deste contexto escolar sobre o desempenho acadêmico.
Pretende, com isso, também fornecer material para futuras pesquisas voltadas para a
promoção do desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes.

1.2 Problema de pesquisa
Define-se o problema desta pesquisa da seguinte forma: o contexto escolar da
religiosidade influencia o desenvolvimento socioemocional? Além disso, há efeitos deste
contexto sobre o desempenho acadêmico que são mediados por habilidades socioemocionais?

1.3 Objetivos
São descritos, a seguir, os objetivos deste trabalho.

1.3.1 Objetivo geral
Verificar as associações entre a religiosidade na escola e as competências
socioemocionais e se tais habilidades são mediadoras do efeito deste contexto escolar sobre o
desempenho acadêmico.

1.3.2 Objetivos específicos
a) Verificar se a religiosidade na escola exerce efeitos sobre habilidades não cognitivas;
b) Analisar se esses efeitos variam de acordo com vulnerabilidades familiares dos alunos;
c) Investigar o papel de mediação de atributos socioemocionais nos efeitos da
religiosidade na escola sobre o desempenho acadêmico.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
A seguir, é apresentado um referencial teórico que abrange: o tema das competências
socioemocionais e seu processo de formação, estudos realizados a respeito da influência dos
contextos escolares sobre o desenvolvimento socioemocional, efeitos da religiosidade sobre
esse desenvolvimento, bem como seus mecanismos de atuação.

2.1 Competências socioemocionais
São amplas e variadas as abordagens referentes às competências não cognitivas (ou
socioemocionais), ainda que não qualificadas dentro dessa denominação. Entre os estudos que
investigam esse tema, destacam-se profissionais da psicologia, educação e economia da
educação, porém há também trabalhos de pesquisadores da saúde, em especial da
neurociência, bem como da sociologia, administração, entre outros.
Um dos campos de pesquisas refere-se à psicologia positiva, focada no
desenvolvimento de qualidades que ajudam os indivíduos e comunidades não apenas a resistir
e sobreviver, mas a ir mais além e prosperar, abrangendo questões como otimismo, coragem,
habilidades interpessoais, perseverança, responsabilidade e altruísmo (SELIGMAN;
CSIKSZENTMIHALYI, 2000). Desta forma, direcionando esforços em elevar as forças
humanas mais do que em eliminar fraquezas, foram sendo desenvolvidos trabalhos, por
exemplo, sobre forças de caráter, tais como persistência, amabilidade, inteligência social,
autorregulação e gratidão, entre outras, agrupadas em seis virtudes principais: sabedoria e
conhecimento (forças cognitivas que implicam na aquisição e uso do conhecimento), coragem
(forças emocionais que envolvem o exercício da vontade para atingir objetivos em face da
oposição, externa ou interna), humanidade (forças interpessoais que envolvem cuidar e
estabelecer amizade com os outros), justiça (forças ligadas à civilidade, que estão na base da
vida comunitária saudável), temperança (forças que protegem contra o excesso) e
transcendência (forças que forjam conexões com algo maior e fornecem significado)
(PETERSON; SELIGMAN, 2004).
Dentro do campo dos “Estudos Organizacionais Positivos” (Positive Organizational
Scholarship), surgiram análises no campo organizacional, procurando promover o melhor
desempenho pessoal e organizacional por meio do desenvolvimento de virtudes, estimulando
forças humanas, resiliência e vitalidade, entre outros (CAMERON; CAZA, 2004). Cabe
destacar, ainda, os trabalhos desenvolvidos no âmbito do “Comportamento Organizacional
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Positivo” (Positive organizational behavior), no qual se destaca a exploração do conceito
“Capital Psicológico” (Psychological Capital, também conhecido por PsyCap), constituído
pelos recursos psicológicos positivos de autoeficácia, esperança, otimismo e resiliência
(LUTHANS et al., 2007).
Entre outros atributos não cognitivos consagrados pela literatura, poder-se-ia citar o
conceito de Autoestima de Rosenberg (1965); o Lócus de Controle de Rotter (1966), que
reflete o quanto o indivíduo acredita ter controle ou não sobre os eventos que acontecem em
sua vida; e a Inteligência Emocional, conceito desenvolvido por Peter Salovey, John Mayer e
David Caruso (SALOVEY; MAYER, 1990; MAYER; CARUSO; SALOVEY, 1999) (para
um melhor entendimento do conceito, pode-se recorrer ao artigo de Primi, 2003).
Nesse contexto, uma grande ênfase foi dada ao campo dos traços de personalidade,
especialmente à teoria do Big Five (JOHN; SRIVASTAVA, 1999) que os agrupou em cinco
grandes domínios: Conscienciosidade (tendência a ser organizado, esforçado e responsável),
Estabilidade Emocional (previsibilidade e consistência de reações emocionais, sem mudanças
bruscas de humor), Amabilidade (tendência a agir de modo cooperativo e não
egoisticamente), Extroversão (orientação de interesses e energia em direção ao mundo externo
e pessoas e coisas, ao invés do mundo interno da experiência subjetiva) e Abertura a
Experiências (tendência a ser aberto a novas experiências estéticas, culturais e intelectuais)
(conforme definições do dicionário da APA - Associação Americana de Psicologia). Nessa
área dos conceitos no campo da personalidade, pode-se ainda mencionar a escala de
avaliações

autorreferentes

(Core

Self-Evaluations),

que

inclui

quatro

dimensões:

Autoeficácia, Lócus de Controle, Estabilidade Emocional (ou Neuroticismo) e Autoestima
(JUDGE, LOCKE E DURHAM, 1997).

2.2 Iniciativas internacionais e nacionais sobre o tema
O debate sobre as competências socioemocionais apresenta diversas linhas de enfoque,
sendo algumas de suas principais vertentes resumidas no quadro apresentado por Lee (2013):
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P21 (Partnership for the
21st Century Skills)
Aprendizado e
Inventividade:
1) Criatividade e Inovação
2) Pensamento Crítico e
Resolução de Problemas
3) Comunicação e
Colaboração

ATC21s (Assessment
& Teaching 21st Cent.
Skills)
Formas de Pensar:
1) Criatividade e Inovação
2) Pensamento Crítico,
Resolução de Problemas e
Tomada de Decisão
3) Aprender a Aprender e
Metacognição
Formas de Trabalhar:
4) Comunicação
5) Colaboração (trabalhar
em equipe)

Informação, Mídia e
Conhecimento Tecnológico:
4) Alfabetização
Informacional
5) Alfabetização em Mídia
6) Alfabetização
Tecnológica (ICT)

Ferramentas para o
Trabalho:
6) Alfabetização
Informacional
7) Alfabetização
Tecnológica (ICT)

Talentos para a Carreira e
Vida:
7) Flexibilidade e
Adaptabilidade
8) Iniciativa e AutoDeterminação
9) Habilidade Social e
Multicultural
10) Produtividade e Prestar
Satisfação
11) Liderança e
Responsabilidade

Viver no Mundo:
8) Cidadania (Local e
Global)
9) Vida e Carreira
10) Responsabilidade
Pessoal e Social
(Incluindo Consciência,
Sensibilidade e
Compreensão de Aspectos
Culturais)

European
Reference
Framework

OCDE

1) Aprender a
Aprender

Interagir com Grupos
Heterogêneos:
1) Relacionar com os
Outros
2) Trabalho Cooperativo
em Equipe
3) Arbitrar e Resolver
Conflitos
Usar Ferramentas
Interativamente:
4) Usar Textos e Símbolos
de Linguagem
Interativamente
5) Usar Conhecimento e
Informação
Interativamente
6) Usar Tecnologia
Interativamente
Agir de Forma Autônoma:
7) Agir Considerando o
Contexto Mais Amplo
8) Formar e Conduzir os
Planos de Vida e Projetos
Pessoais
9) Defender e Afirmar
Direitos, Interesses,
Limites e Necessidades

2) Comunicação na
Língua Nativa
3) Comunicação em
Língua Estrangeira

4) Competência
Matemática e
Competências
Básicas em Ciência e
Tecnologia
5) Competência
Digital

6) Competências
Cívicas e Sociais
7) Senso de
Iniciativa e
Empreendedorismo
8) Consciência,
Sensibilidade e
Expressões Culturais

Quadro 1: Panorama de competências para o séc. 21 segundo iniciativas globais
Fonte: Lee (2013)

Segundo Greenberg et al. (2003), o termo “Aprendizado Socioemocional”,
originalmente “Social and Emotional Learning” (SEL) foi introduzido pelo Fetzer Group
como uma estrutura conceitual voltada para solucionar as necessidades nesse campo por parte
de crianças e adolescentes, bem como a fragmentação de esforços nesse sentido tipicamente
encontrada nas escolas (ELIAS et al., 1997). Eles acreditavam que, ao contrário de muitos
programas "categóricos" de prevenção que visavam problemas específicos, o SEL poderia
enfrentar as causas subjacentes dos problemas comportamentais, apoiando, ao mesmo tempo,
o desempenho acadêmico dos alunos.
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Em 1994, foi criado o CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional
Learning), na Universidade de Illinois em Chicago, com vistas a fornecer recursos e
evidências para a promoção do SEL, concretamente com o objetivo de alavancar a ciência
nesse campo e expandir essa prática. Desde então, esse instituto busca reunir e promover
pesquisas, influenciando as políticas educacionais e de saúde mental (HROMEK E ROFFEY,
2009). As principais metas dos programas SEL consistem em promover o desenvolvimento de
cinco conjuntos inter-relacionados de competências cognitivas, afetivas e comportamentais:
autoconhecimento, autogestão, percepção social, gestão de relacionamento e tomada de
decisão responsável (CASEL, 2005).
Já em 2002, foi fundada a P21 - Partnership for the 21st Century Skills, uma
organização americana que busca exercer um papel catalisador na promoção das
competências necessárias para o século 21, construindo parcerias colaborativas entre os
líderes educacionais, empresariais, comunitários e governamentais, de forma que todos os
alunos possam adquirir os conhecimentos e habilidades que precisam para prosperar no
mundo atual.
No Reino Unido, por sua vez, as práticas relacionadas ao aprendizado socioemocional
têm aumentado progressivamente, chegando ao ponto de se demandar para todas as escolas
que sigam o programa SEAL (Social and Emotional Aspects of Learning) (DEPARTMENT
FOR EDUCATION AND SKILLS, 2005). Por outro lado, na Austrália, também são
encontradas iniciativas neste sentido, motivadas pela preocupação em reduzir o bullying
escolar e aumentar a resiliência dos alunos, juntamente como a preocupação em promover a
conscientização de valores nas escolas (Values for Australian Schools) (HROMEK E
ROFFEY, 2009).
No Brasil, reconhecendo a importância do assunto, um expressivo movimento fundado
em 2006, o Todos pela Educação (TPE) incluiu, entre as 5 Atitudes propostas para promover
o aprendizado de crianças e adultos, a Atitude nº 2: “Promover as habilidades importantes
para a vida e para a escola”. Tal decisão não ocorreu de forma isolada, tendo sido decorrente
de uma ampla ação para ouvir opiniões de pais de alunos e educadores a respeito de que ações
e comportamentos proporcionariam a almejada parceria entre família, escola e comunidade
virar realidade e que impactariam positivamente no aprendizado dos alunos. A Atitude nº 2
refere-se à necessidade de promover o desenvolvimento de habilidades que, se estimuladas
desde cedo têm maior probabilidade de serem absorvidas e praticadas no dia a dia, como
responsabilidade, persistência, concentração, disciplina, comunicação e trabalho em equipe.
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Em outras palavras, as chamadas “soft skills” ou “non-cognitive skills”, ou ainda,
competências socioemocionais.
Entre as ações envolvendo diferentes países, pode ser mencionado o “VII Encontro
Internacional de Educação” promovido pela Fundação Telefônica para debater a educação na
era digital, em rede e eventos presenciais em cidades ibero-americanas: Buenos Aires,
Santiago, Medellín, Lima, Cidade do México, Rio de Janeiro, Quito, Caracas e Madri. O
evento durou 18 meses, de 2012 a 2013, e ofereceu uma série de conclusões em diferentes
aspectos educacionais, como a de que é necessária a educação emocional para se chegar aos 2
últimos pilares da educação conforme o Relatório Delors, “aprender a viver juntos e aprender
a ser”. Ressaltou-se que as crianças que aprendem habilidades sociais e emocionais têm maior
êxito, não somente na escola, como em todas as áreas da vida e que as competências
socioemocionais podem ser aprendidas da mesma forma que se aprende a ler, destacando-se
que educar o coração é tão importante como educar a mente. Entre os caminhos indicados
para educar emocionalmente, podem ser citados a instrução explícita de maneira sistemática
na sala de aula; a necessidade de criar um ambiente propício para o aprendizado, seguro,
respeitoso, solidário e bem gerenciado; bem como a consideração de que o trabalho conjunto
da escola, pais e sociedade tem um papel significativo no desenvolvimento e na gestão correta
das emoções e relações.
Por outro lado, uma iniciativa global de destaque ocorreu com o Fórum Internacional
de Políticas Públicas “Educar para as competências do século 21”, organizado pelo Ministério
da Educação do Brasil, Instituto Ayrton Senna e OCDE (Organização par a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico), em 2014, e que contou com representantes de 14 países:
Argentina, Brasil, Colômbia, Coreia, Equador, Estados Unidos, Letônia, México, Noruega,
Paraguai, Peru, Portugal, Suécia e Uruguai. Os focos desse evento eram: a) Compreender
quais competências socioemocionais são importantes; b) Compreender seus mecanismos de
formação e desenvolver melhores práticas para promovê-las; c) Medir competências
socioemocionais e melhorar políticas públicas e contextos de aprendizagem; d) Desenvolver
estratégias para garantir uma abordagem plena e coerente para o desenvolvimento de
competências. Entre os resultados apresentados, expôs-se que, para evoluir o processo de
promoção de tais competências em crianças e adolescentes, seria necessário o seu
agrupamento em um conjunto único para, então, mensurá-las e, dessa forma, conseguir
impulsionar e acompanhar o seu desenvolvimento nas escolas de forma sistemática1.

1

http://www.educacaosec21.org.br/foruminternacional2014/
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Com esse objetivo, foi apresentado, no Fórum, um amplo estudo realizado por Santos
e Primi (2014), visando à construção de um instrumento que mensurasse tais habilidades
(processo descrito mais adiante neste trabalho). Tal projeto foi alavancado pelo Instituto
Ayrton Senna, em parceria com a OCDE (por meio do seu Centro para Pesquisa e Inovação
Educacional) e a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Após um longo
processo,

obteve-se

um

resultado

final

de

seis

competências

socioemocionais:

conscienciosidade, extroversão, abertura a novas experiências, amabilidade, estabilidade
emocional e lócus de controle, mensuradas pelo instrumento denominado SENNA (Social and
Emotional or Non-cognitive Nationwide Assessment). Em continuidade, foi desenvolvida uma
nova versão, a partir da entrada de novos pesquisadores no projeto, Oliver John (Universidade
da Califórnia) e Filip de Fruyt (Universidade de Ghent).
Entre as ações nacionais que poderiam ser mencionadas ao redor do assunto, cabe
citar, ainda, a criação do eduLab21, em maio de 2015, por parte do Instituto Ayrton Senna.
Trata-se de um laboratório de inovação dedicado à produção e disseminação de conhecimento
científico para a melhoria da educação pública no Brasil. Visando fazer uma ponte entre o
conhecimento das ciências e o mundo da educação, o laboratório busca produzir e mapear
conhecimentos sobre quais são, como se desenvolvem e como se avaliam as competências
importantes para se viver no século 21; sistematizar esses conhecimentos em uma base de
referência útil e acessível a gestores, professores e demais atores comprometidos com a
melhoria da educação; e disseminar esses conhecimentos via iniciativas de difusão e de
cooperação técnica para desenho de políticas públicas.
Importante, também, destacar outras organizações nacionais que promovem estudos a
respeito do tema da educação, como a Fundação Lemann, Fundação Maria Cecilia Souto
Vidigal, Instituto Unibanco, Fundação Itaú Social, Instituto Aliança, Instituto Alfa e Beto,
entre outros.
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2.3 O processo de formação de habilidades
O aprendizado e desenvolvimento dos alunos não ocorrem isoladamente, mas com a
colaboração dos professores, em companhia de seus colegas e com o encorajamento de suas
famílias. Nesse processo, conforme exposto por Cunha et al. (2006), o principal papel
corresponde à família, que contribui com dotes genéticos, com os ambientes pré (ventre materno)
e pós-natal que proporcionam aos filhos (dentro e fora de casa), além dos estímulos que pode ou
não oferecer ao desenvolvimento dos mesmos. Algumas cumprem essa tarefa de forma precária,
com consequências negativas para seus filhos. Porém, a partir de variados estudos de intervenção,
sabe-se que é possível compensar parcialmente a exposição a ambientes adversos caso
intervenções de alta qualidade sejam feitas suficientemente cedo na vida das crianças. As
habilidades são multidimensionais e, apesar de sofrerem influências por parte de questões
genéticas e ambientais, podem ser adquiridas. Sua formação segue um processo dinâmico, onde
as competências adquiridas em um estágio do ciclo de vida afetam a produtividade de
aprendizagem de outras na próxima fase. Esse processo de formação é mais eficaz quando
começa em uma idade jovem e continua ao longo da vida adulta (HECKMAN, 2000).
Além da família, os autores destacam o papel do ambiente e a importância das ações
pessoais no desenvolvimento das próprias habilidades. Por outro lado, outro fator decisivo
para a formação não cognitiva de crianças e adolescentes consiste no contexto escolar onde
estão inseridos, assunto abordado mais detidamente na sequência.

2.3.1 A influência dos contextos escolares sobre o desenvolvimento socioemocional
Diversos autores têm verificado efeitos significativos da escola sobre o
desenvolvimento de crianças e adolescentes. Heckman et al. (2006), por exemplo, realizaram
um estudo com dados longitudinais a partir de um modelo estrutural e investigaram a
influência do ensino formal (a partir do fundamental) sobre o desenvolvimento cognitivo e
não cognitivo. Em relação a aspectos de cognição, foram encontrados impactos significativos
da escola em testes multidimensionais de inteligência, sobretudo a partir do fim do ensino
médio. No que se refere a atributos socioemocionais, constatou-se que há impacto sobre a
autoestima, de modo especial no ensino básico, e sobre o lócus de controle interno, onde o
impacto cresce conforme o nível educacional.
Greenberg et al. (2003) realizaram um levantamento sobre os programas escolares de
prevenção e intervenção para promover o aprendizado socioemocional e acadêmico,
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identificando três principais focos: o ambiente escolar, a pessoa e algumas incluindo múltiplas
abordagens e componentes. Exemplos de esforços em relação ao ambiente enfatizavam: (a)
desenvolvimento e planejamento organizacional da escola; (b) criação de comunidades de
apoio para alunos e melhoria do clima da escola e da sala de aula; (c) fortalecimento das
práticas de ensino dos professores e aumento do envolvimento da família; entre outros. Entre
as iniciativas com foco na pessoa, foram verificados programas de promoção das
competências não cognitivas em sala de aula e de prevenção de problemas de comportamento
específicos, como o uso de drogas e violência.
Mais adiante, Durlak et al. (2011) efetuaram uma meta-análise sobre 213 programas
escolares implementados para a promoção do aprendizado socioemocional, envolvendo
270.034 alunos do jardim de infância ao ensino médio. Constatou-se que, dentro de contextos
escolares, o aprendizado socioemocional incorpora dois conjuntos coordenados de estratégias
educacionais. O primeiro envolve instruções em relação ao processamento, integração e
aplicação seletiva das competências não cognitivas. O segundo busca estimular o
desenvolvimento socioemocional dos alunos por meio da promoção de ambientes seguros e
propícios para a aprendizagem, envolvendo colegas e familiares, uma melhor gestão da sala
de aula e das práticas de ensino. Tais componentes oferecem recursos pessoais e ambientais
para que os alunos se sintam valorizados e tenham maior motivação intrínseca para
desenvolver competências socioemocionais que sirvam de fatores mediadores para um melhor
desempenho acadêmico, entre outras questões. Além disso, os autores categorizaram os
resultados gerados pelas intervenções em 6 grupos: 1) competências socioemocionais; 2)
atitudes em relação a si mesmo e aos outros; 3) comportamento social positivo; 4) problemas
de conduta; 5) estresse emocional e 6) desempenho acadêmico.
A categoria das “competências socioemocionais” incluiu diferentes tipos de
habilidades cognitivas, afetivas e sociais (uma vez que muitos estudos foram baseados em
programas SEL, que contemplam esses atributos), relacionadas a questões como saber
identificar emoções, definição de metas, solução de problemas interpessoais e tomada de
decisão. A avaliação dessas competências poderia ser baseada em relatórios de alunos,
professores, pais ou avaliadores independentes. No entanto, todos os resultados nesta
categoria refletem aquisição ou desempenho da habilidade avaliada em situações de teste ou
tarefas estruturadas (por exemplo, entrevistas, dramatizações ou questionários). No que se
refere às avaliações de professores sobre os comportamentos dos alunos em situações do
cotidiano (por exemplo, a capacidade do aluno em controlar a raiva ou saber trabalhar com os
outros), estas foram alocadas na categoria de comportamento social positivo, abaixo.
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O conjunto “atitudes em relação a si mesmo e aos outros” combina atitudes positivas
não somente sobre si mesmo, como também à escola e temas sociais. São incluídos autopercepção (por exemplo, autoestima, autoconceito e autoeficácia), ligação com a escola (por
exemplo, atitudes em relação a ela e aos professores) e crenças convencionais (ou seja, prósociais) sobre a violência, ajudar os outros, justiça social e uso de drogas. Todos os resultados
nesta categoria foram baseados em auto-relatos de estudantes.
Sobre o efeito “comportamento social positivo”, engloba questões como conviver com
os outros no que diz respeito a comportamentos diários, em vez de desempenho em situações
hipotéticas (o qual foi tratado na categoria das habilidades socioemocionais). Por exemplo, as
avaliações de professores sobre habilidades sociais extraídas da escala Social Skills Rating
Scale (ELLIOTT et al., 1988) foram colocadas nesta categoria.
O grupo “problemas de conduta” incluiu medidas de diferentes tipos de problemas
comportamentais, tais como o comportamento disruptivo em classe, agressão, intimidação,
suspensões escolares e atos delinquentes. Estas medidas, como o Child Behavior Checklist
(ACHENBACH, 1991), poderiam vir de auto-relatos de estudantes, avaliações dos
professores, pais, observadores independentes ou, no caso de suspensões escolares, a partir de
registros da escola.
A categoria sobre “estresse emocional” englobou medidas de problemas de saúde
mental, incluindo relatos de depressão, ansiedade, stress ou retraimento social, fornecidos
pelos alunos, professores ou pais em instrumentos como a Children’s Manifest Anxiety Scale
(KITANO, 1960).
Por fim, as consequências referentes a “desempenho acadêmico” incluíram escores
sobre testes padronizados de leitura e matemática, como o Stanford Achievement Test ou o
Iowa Test of Basic Skills, assim como notas escolares. Somente os dados retirados de registros
escolares foram incluídos, não englobando, por exemplo, avaliações dos professores sobre a
competência acadêmica de alunos, nem medidas de QI como o Stanford Binet.
Por outro lado, como ressaltado por De Raad e Schouwenburg (1996), as habilidades
não cognitivas podem exercer um papel de mediação no processo geral de aprendizado, pois
interagem ou mediam sucessivas etapas da sequência de processamento de informações.
Variáveis motivacionais podem mediar o impacto de fatores de estímulo; variáveis
relacionadas à persistência podem mediar a manutenção da atenção seletiva, bem como
variáveis ligadas a questões de inteligência e estilo cognitivo podem mediar a eficácia da fase
do processamento de informações e assim por diante.
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2.3.2 Os efeitos da religiosidade sobre o desenvolvimento socioemocional e seus
mecanismos de atuação
Conforme afirmado por King e Boyatzis (2015), os estudos sobre religiosidade no âmbito
escolar podem ser divididos em dois grupos: aqueles que investigam os efeitos diretos de tais
escolas no desenvolvimento acadêmico dos alunos e os efeitos indiretos da composição religiosa
dos alunos no que se refere às suas vidas religiosas. Não são citadas pesquisas sobre as
associações desses colégios com o desenvolvimento socioemocional dos alunos. De fato, no que
se refere aos aspectos cognitivos, há tempos são ressaltados os efeitos positivos que escolas
religiosas exercem sobre o rendimento escolar, desde os trabalhos pioneiros de Coleman et al.
(1982) e Coleman e Hoffer (1987). Há, também, estudos sobre as consequências da religiosidade
em questões variadas de comportamento, saúde e relacionamento interpessoal, entre outros
(EBSTYNE KING, FURROW, 2004) e, inclusive, sobre mecanismos pelos quais ela proporciona
melhores resultados educacionais (GLANVILLE et al., 2008). No Brasil, por sua vez, poderia ser
citado o estudo realizado por Cunha, Rios-Neto e de Oliveira (2014) sobre a influência da
religiosidade no desempenho acadêmico. Porém, não foram encontrados trabalhos que investigam
a relação entre os colégios que possuem práticas religiosas e os atributos não cognitivos dos
alunos. Assim, foi necessário recorrer à produção científica referente ao impacto que a
religiosidade/espiritualidade (o fato de uma pessoa ser religiosa/espiritualizada) exerce sobre esse
aspecto do desenvolvimento humano (conforme exposto a seguir). Neste caso, entende-se que, ao
se proporcionar contato com a religiosidade no âmbito escolar, aumenta-se a probabilidade de um
indivíduo optar por uma vida mais religiosa/espiritualizada e, assim, ter acesso aos seus efeitos
positivos.
Pesquisas

mostram

benefícios

da

religiosidade

em

relação

a

habilidades

socioemocionais, de modo especial de adolescentes. A meta-análise realizada por Yonker et
al. (2012) examina associações entre espiritualidade/religiosidade e resultados psicológicos
em adolescentes e jovens se aproximando da idade adulta. Foram analisados 75 estudos,
desenvolvidos entre 1990 e 2010 e abrangendo 66.273 indivíduos. Os resultados que se
referem às habilidades socioemocionais e às medidas de bem estar são resumidos na figura 1.
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Figura 1. Impacto da religiosidade/espiritualidade sobre habilidades socioemocionais e bem estar
Fonte: Elaboração própria com base em Yonker et al. (2012)

Os estudos neste campo são abrangentes, englobando a investigação, ainda, de fatores como
lócus de controle, autoconfiança, confiança nos outros, entre outros (MULLER, ELLISON, 2001;
REGNERUS, 2003; BRAÑAS-GARZA, ESPÍN E NEUMAN, 2013), verificando-se efeitos
maiores para os mais vulneráveis em termos de condições socioeconômicas, familiares e de saúde
(NEAL, 1997; REGNERUS, ELDER, 2003, HUNMIER ET AL. 2002; WAITE, LEHRER, 2003),
razão pela qual se investiga também as associações com a redução no envolvimento em
criminalidade (EBSTYNE KING, FURROW, 2008; DONAHUE, BENSON, 1995).
No que tange aos estudos sobre mecanismos de influência da religiosidade sobre o
desenvolvimento juvenil, expõe-se a seguir os trabalhos de Smith (2003) e King (2008).
Smith (2003) desenvolve um relato sistemático e integrado sobre os efeitos da religião em
relação à juventude, propondo nove fatores distintos, porém conectados, que se reforçam
mutuamente e que se agrupam em três dimensões: ordem moral, competências aprendidas e elos
sociais e organizacionais. Antes de expor tais fatores, cabe sinalizar que o autor se refere às
religiões existentes nos Estados Unidos não se restringindo, porém, às majoritárias (catolicismo e
protestantismo), pois também cita aspectos de outras, como, por exemplo, do judaísmo.
No cluster de ordem moral, encontram-se: a) diretrizes morais, que, em termos gerais,
dizem respeito a normas que incentivam a auto regulação e virtude pessoal, b) experiências
espirituais, as quais, proporcionando questões como conforto espiritual e plenitude, solidificam as
convicções, c) role models, ou seja, tem-se contato com exemplos positivos de vidas, não somente
de líderes-referência, como também de pessoas com as quais os adolescentes convivem no dia a
dia. No grupo de competências aprendidas, expõem-se: d) habilidades de grupo e de liderança,
desenvolvidas pelo adolescente ao se deparar com a necessidade de, por exemplo, organizar
iniciativas sociais, tomar parte de eventos onde se solicita sua participação ativa, interagir com
pessoas diversas, etc. e) habilidades de coping, que são estimuladas por meio do oferecimento de
crenças e práticas que ajudam a lidar com situações difíceis em termos sociais e psicológicos, a
processar emoções e resolver conflitos interpessoais; f) capital cultural, que pode ser ampliado por
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oportunidades alternativas de aquisição de cultura geral (conhecimentos sobre história da religião,
aprender a tocar instrumentos musicais, participar de coral, etc.). Na dimensão sobre elos sociais e
organizacionais, são abordadas as estruturas de relações nas quais os adolescentes estão inseridos,
dividindo em: g) capital social (por meio de interações individuais com pessoas de outras idades,
o que enriquece o processo de desenvolvimento do jovem, entre outros); h) network closure: as
religiões oferecem redes de relacionamento mais intensas, provendo os adolescentes de recursos
adicionais e contatos com pessoas que incentivam boas práticas e desencorajam o inverso e assim
por diante; i) elos extra-comunidade: oportunidades de conexão com pessoas de outras regiões,
bem como experiências que vão além da própria comunidade.
Por sua vez, King aborda, em diferentes estudos (KING, 2003, KING, 2008 e KING,
BOYATZIS, 2015), os mecanismos pelos quais a religião influencia o desenvolvimento
juvenil, propondo três principais contextos: ideológico, social e transcendente. Sobre o
ideológico, trata-se de que a espiritualidade favorece a concepção de um processo de
formulação e encontro de significado para as próprias ações e decisões na vida, o que ajuda o
adolescente a elaborar um próprio sentido de identidade, significado e propósito, questões que
estão relacionadas à sua “construção pessoal” e socialização. O contexto social refere-se às
oportunidades de distintas interações com pares e pessoas de outras gerações, bem como de
participar de ambientes onde se proporcionam relacionamentos baseados na confiança e ajuda
interpessoal. Por fim, o contexto transcendente baseia-se no conceito apresentado por The
Fetzer Institute, onde se define a espiritualidade como algo relacionado ao transcendente, que
aborda questões fundamentais a respeito do significado da vida, a partir da proposição de que
há mais do que o que se pode ver ou entender totalmente. Aqui, a autora faz referência a
religiões onde se enfatiza o valor único e inerente de cada pessoa e o quanto saber-se
escolhido ou amado por um ser maior pode ter profundas implicações para a identidade
pessoal (KING, 2003). A figura 2 apresenta um framework teórico sobre os mecanismos.

Figura 2. Mecanismos dos efeitos da religiosidade sobre o desenvolvimento do adolescente
Fonte: Elaboração própria com base em Smith (2003) e King (2008)
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3 BASES DE DADOS
Para reunir os dados relevantes para este estudo, foi necessário compatibilizar, por
meio do software estatístico STATA, a base de dados que contém os atributos não cognitivos
e aspectos socioeconômicos com outros dois bancos que possuem informações sobre os
contextos escolares nos quais os alunos estão inseridos. As bases são descritas abaixo.
Base de Dados das Habilidades Socioemocionais: base de microdados da pesquisa de
campo realizada na rede estadual do Rio de Janeiro, em outubro de 2013, para validar o
instrumento de medição socioemocional SENNA (Social and Emotional or Non-Cognitive
Nationwide Assessment) (SANTOS; PRIMI, 2014). O projeto foi promovido pelo Instituto
Ayrton Senna, em parceria com a OCDE - por meio do Centro para Pesquisa e Inovação
Educacional - e a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC), tendo sido
conduzido pelos pesquisadores Daniel Santos, da Universidade de São Paulo, e Ricardo Primi,
da Universidade São Francisco. Além dos atributos socioemocionais, foram usados dados
sobre as características individuais dos estudantes, seu ambiente familiar e comportamento
dos pais. Este trabalho utiliza dados do 1º e 3º anos do ensino médio (23.133 alunos, 62,7%
do 1º ano e 37,3% do 3º ano).
Base de Dados sobre contextos escolares: Censo Escolar (proporção de professores
com nível superior e proporção de professores de ensino religioso na escola), Prova Brasil
(localização da escola e se há religiosidade na escola, em forma de práticas, objetos ou aula) e
SAERJINHO (notas de português e matemática).
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Tabela 1. Descrição das variáveis da base de dados
VARIÁVEL
Habilidades
Socioemocionais
Conscienciosidade
Extroversão
Estabilidade Emocional
Amabilidade
Abertura a Experiências
Lócus de Controle
Características individuais
Sexo
Idade
Raça
Ambiente familiar
Educação da mãe
Alfabetização do pai
Nº de livros na residência
Mãe mora no domicílio
Status socioeconômico
Atitudes dos pais
Frequência de leitura dos pais
Incentivo dos pais
Ambiente escolar
Escolaridade docente
Localização da escola
Biblioteca
Desempenho acadêmico
Matemática
Português
Contexto escolar

Religiosidade na escola

Facetas de socioemocionais

Tipo

Contínua

Tipo
Dummy
Contínua
Contínua
Tipo
Contínua
Dummy
Contínua
Dummy
Contínua
Tipo
Contínua
Dummy
Contínua
Dummy
Dummy
Tipo
Contínua
Contínua
Tipo

Dummy

Tipo

Autoconfiança

Autoestima
Curiosidade
Reflexão

Fonte: Elaboração própria

Contínua

FONTE / DESCRIÇÃO
Microdados da avaliação piloto no Rio de Janeiro

Análise fatorial (Teoria de Resposta ao Item) a partir de questionário
socioemocional (com 92 itens), conforme Santos e Primi (2014).
Os escores de cada habilidade socioemocional foram normalizados.
Microdados da avaliação piloto no Rio de Janeiro
Dummy para menino
Idade
4 categorias (branco, pardo, negro, asiático e indígena)
Microdados da avaliação piloto no Rio de Janeiro
5 níveis educacionais
Indica se pai sabe ler e escrever
4 categorias (de nenhum a mais de 200)
Presença da mãe no domicílio
Índice com 12 características de moradia e posse de bens duráveis
Microdados da avaliação piloto no Rio de Janeiro
4 categorias (nunca a frequentemente)
Indica se os pais incentivam os filhos a estudar
Censo Escolar e Prova Brasil
Proporção de professores com nível superior (Censo Escolar)
Dummy:1 para área urbana e 0 para área rural (Prova Brasil)
Indica se há biblioteca na escola (Prova Brasil)
SAERJINHO
Nota do aluno padronizada (m=0, v=1)
Nota do aluno padronizada (m=0, v=1)
Censo Escolar e Prova Brasil
Indica se há religiosidade na escola. Variável construída com a
combinação de dados do Censo Escolar (se há professores de ensino
religioso na escola) com os dados da Prova Brasil descritos abaixo:
Práticas: Diretor da escola respondeu: Sim. Na pergunta: "Nesta escola há
costume de se fazer oração ou cantar músicas religiosas (na entrada, antes
do lanche etc)".
Objetos: Diretor da escola respondeu: Sim Na pergunta: “Nesta escola há
objetos, imagens, frases ou símbolos de teor religioso".
Aula: Diretor da escola respondeu: Sim Na pergunta: "Nesta escola há
aula de ensino religioso".
Microdados da avaliação piloto no Rio de Janeiro
Construtos formados a partir de correlação entre perguntas do
instrumento de mensuração socioemocional, verificando os agrupamentos
com os maiores coeficientes a um nível de significância de 1% e acima de
0,3. Após, foi realizada uma normalização dos coeficientes das facetas.
As perguntas que compõem cada faceta são expostas abaixo:
Autoconfiança: “Acredito que posso mudar o que acontecerá comigo
amanhã pelo que faço hoje”.
Autoestima: “Sinto que é inútil me esforçar na escola porque a maioria
dos alunos é mais inteligente do que eu”.
“Costumo acreditar que sou um fracasso”.
“Sinto que muitas vezes não vale a pena me esforçar porque, de qualquer
modo, as coisas nunca dão certo mesmo”.
Curiosidade: “Vários assuntos despertam minha atenção”.
“Gosto de conhecer algo novo”.
Reflexão: “Gosto de refletir e brincar com minhas ideias”.
“Gosto de pensar profundamente sobre as coisas”.
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3.1 Instrumento de avaliação socioemocional
Para avaliação das competências socioemocionais foi utilizado o instrumento SENNA
(Social and Emotional or Non-cognitive Nationwide Assessment) elaborado e validado por
Santos e Primi (2014). Como instrumento de mensuração, o SENNA possui atributos
necessários e fundamentais para o estudo sobre as competências socioemocionais. São eles:
ser simples e economicamente viável, podendo ser usado em ampla escala no sistema de
educação; suficientemente preciso e interpretável, permitindo documentar o desenvolvimento
socioemocional ao longo do ciclo de vida e como intervenções afetam essa trajetória e,
principalmente, ser composto por itens internacionalmente reconhecidos, podendo ser
facilmente adaptado para outra cultura.

3.1.1 Construção do instrumento SENNA
Para a construção de um novo instrumento com propriedades ótimas, primeiramente os
autores identificaram e analisaram um amplo conjunto de instrumentos psicológicos na
literatura internacional. Um requerimento importante para a seleção de cada instrumento foi a
existência de evidência estatística que associasse o construto com alguma medida de bem
estar. Desta seleção, 72 instrumentos foram avaliados em quatro dimensões consideradas
importantes para seu uso. Foram elas: poder preditivo, factibilidade, maleabilidade e
capacidade transformadora da escola e propriedades psicométricas. Após esta etapa, os
instrumentos pré-selecionados foram agrupados em seis categorias, de acordo com os
construtos que buscavam medir. Em quatro destas categorias foram encontrados instrumentos
com características parecidas com aquelas que se buscavam. As categorias com os respectivos
resultados desta análise foram:
Inventários de personalidade: questionários abrangentes com itens que, em princípio,
deveriam cobrir todo o espectro de traços de personalidade. Nesta categoria, o instrumento
Big Five Inventory (BFI) foi classificado como apropriado para a iniciativa.
Habilidades Sociais: questionários com mensuração de construtos relacionados a
talentos interpessoais ou intrapessoais que tivessem consequências diretas sobre a capacidade
de sociabilização. O instrumento Social Skills Improvement System (SSIS) foi eleito como o
mais adequado aos propósitos da iniciativa.
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Características externalizantes, internalizantes e de temperamento: o instrumento
Strengths & Difficulties Questionnaire (SDQ) demonstrou ter propriedades desejáveis,
predizendo, dentre outros, o desempenho individual em testes cognitivos.
Motivação e crenças: nesta categoria, estão escalas que buscam medir o lócus de
controle, autoconceito, autoeficácia e autoestima. Para esta categoria, foram escolhidos os
instrumentos de Lócus de Controle de Rotter e a escala de autoestima de Rosemberg.
Interesses profissionais e Miscelânea: nestas duas categorias, nenhum instrumento foi
considerado satisfatório.
Os autores destacam uma limitação desta estratégia de seleção de instrumentos com
base na revisão de literatura científica. Segundo eles, diversos instrumentos psicológicos
competem em desigualdade de condições nos critérios que envolvem publicação de resultados
em revistas científicas. Dois fatores podem afetar a seleção de instrumentos. Primeiro, os
instrumentos mais antigos possuem uma maior probabilidade de terem sido utilizados em um
maior número de estudos possuindo, portanto, maiores chances de estarem empiricamente
associados com medidas de bem-estar e, em segundo lugar, instrumentos que foram incluídos
em bases de dados públicas foram estudados com uma maior frequência tendo, também,
maiores possibilidades de estarem correlacionados com medidas de bem-estar e maleabilidade
em idades escolares.
Considerando a possibilidade de que instrumentos importantes pudessem ter ficado
fora da seleção, consultaram-se especialistas com liderança internacional na produção
acadêmica na área de Psicologia da Personalidade. Como resultado, para a categoria
autopercepção, houve substituição do Lócus de Controle de Rotter pelo Lócus de Controle de
Nowicki-Strickland, além da adição da escala de autoeficácia Self-Efficacy Questionnaire for
Children (SEQ-C) e da escala de auto valoração Core Self Evaluations (CORE). Houve a
inclusão da Grit Scale, que mede a capacidade individual de se propor um objetivo e
perseverar até atingi-lo e a inclusão do Hierarquical Personality Inventory for Children
(HiPIC).
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Após a consulta aos especialistas, a lista ficou composta por um conjunto de dez
instrumentos

candidatos

à

ferramenta

final

de

mensuração

das

características

socioemocionais:
• Core Self Evaluations
• Grit Scale
• Hierarquical Personality Inventory for Children (HiPIC)
• Nowicki-Strickland Locus of Control Scale
• Rosenberg Self-Esteem Scale
• Social Skills Improvement System (SSIS)
• Big Five for Children (BFC)
• Big Five Inventory (BFI)
• Self-Efficacy Questionnaire for Children
• Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
Depois da seleção dos instrumentos, efetivou-se uma nova etapa de estudos, visando:
1) Efetuar a tradução e a análise dos instrumentos para a identificação de aspectos sensíveis,
como possíveis inadequações de linguagem e/ou conteúdo para o público-alvo;
2) 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 a realidade sociocultural
dos respondentes;
3) Verificar o tempo requerido para a realização dos testes por parte dos alunos;
4) Efetuar a análise psicométrica e a seleção de itens para o instrumento final.
O produto do primeiro objetivo foi uma versão traduzida e adaptada para uso no
contexto escolar dos instrumentos listados. Após esses estudos, definiu-se uma bateria com
oito testes a serem usados nos estudos subsequentes: Inventário dos Cinco Fatores (BFI),
Inventário dos Cinco Fatores para Crianças (BFC), Questionário de Capacidades e
Dificuldades (SDQ), Questionário de Autoeficácia para Crianças, Escala de Grit,
Autoavaliações nucleares (Core), Escala de autoestima de Rosemberg, Escala de lócus de
controle de Nowicki-Strickland. Ao fazer a análise qualitativa da compreensão dos itens, os
autores concluíram que o teste para o 5º ano deveria ter, no máximo, 60 itens e, para os alunos
do 1º e 3º anos do ensino médio, poderia ter até 135 itens.
A nova lista, com oito instrumentos adaptados e traduzidos, possuía 21 subescalas com
um total de 209 questões. Segundo alguns autores, os construtos podem ser entendidos como
facetas dos cinco grandes domínios de personalidade. Então, Santos e Primi (2014)
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propuseram um entendimento das medidas abordadas nos instrumentos a partir das cinco
variáveis latentes do Big Five: extroversão, conscienciosidade, abertura a novas experiências,
amabilidade e estabilidade emocional. A partir do mapeamento das 21 escalas no modelo Big
Five, tornou-se possível reduzir o seu número e, ainda, manter a representatividade dos
construtos em um modelo unificador. Desta forma, por meio de uma análise fatorial,
procurou-se estudar quantos agrupamentos seria possível resumir os itens e as escalas, além
de verificar a possibilidade de usar o modelo Big Five. Para a análise fatorial, era necessário
calcular a matriz de correlação “inter-itens”, ou seja, a correlação de cada item com os todos
os demais. Por ser na prática inviável, foi empregado um delineamento de Blocos
Balanceados Incompletos. Ao final, a amostra ficou composta por 3.023 alunos de 16 escolas
com desempenho médio em testes padronizados, das quais 86 classes participaram. O número
de alunos respondentes por cadernos de prova variou de 93 a 252.
Depois do levantamento dos dados, foram realizadas uma análise fatorial exploratória
das escalas e uma análise exploratória dos itens. Para a análise fatorial das escalas, verificouse que seis fatores poderiam ser considerados como diferentes de flutuação randômica. No
entanto, por meio de análise das soluções de cinco e seis fatores, foi escolhida a solução mais
parcimoniosa de cinco fatores. Em resumo, pôde-se observar que as dimensões poderiam ser
interpretadas pelo modelo Big Five.
No primeiro encontro de especialistas em instrumentos para a avaliação de
competências e habilidades do projeto Education and Social Progress - Longitudinal Study of
Skill Dynamics, foi corroborada a proposta de que o modelo Big Five poderia ser usado como
um modelo unificador para construção de instrumentos para avaliação dos construtos
socioemocionais em larga escala.
No segundo momento, com intuito de compor um instrumento único e otimizado, a
partir dos itens já existentes, e utilizando a análise fatorial exploratória dos itens, buscou-se
identificar agrupamentos de itens que fossem consistentes com fatores descobertos na análise
anterior, bem como selecionar itens que pudessem compor um novo instrumento com
propriedades otimizadas. Nesta etapa, foram examinados 10 fatores em duas análises, uma
com a amostra completa e outra apenas com alunos 5º e 6º anos. Os dez fatores encontrados
foram: neuroticismo, conscienciosidade, abertura, amabilidade, extroversão, abertura a
experiências, introversão, lócus de controle e problemas de conduta, autoestima com foco em
sentimentos de tristeza e autoestima com foco em autoimagem negativa. A partir dessa
análise, quatro pesquisadores revisaram independentemente a matriz de itens com suas cargas
fatoriais item-fator e suas estatísticas descritivas e, cada um, a seleção de itens de acordo com
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critérios pré-definidos. Como resultado da seleção, chegou-se em uma versão consensual
formada com 92 itens para os 1º e 3º anos do ensino médio e um subgrupo de 62 itens para o
5º ano.
Uma vez desenvolvido um novo instrumento, realizou-se um estudo de medição em
larga escala das habilidades socioemocionais na rede estadual do Rio de Janeiro com os
seguintes objetivos: avaliar mais detidamente as propriedades psicométricas do instrumento;
avaliar as habilidades socioemocionais dos alunos e descrever sua distribuição em razão de
variáveis importantes relacionadas ao sistema educacional e investigar as associações das
habilidades socioemocionais com o desempenho acadêmico em testes padronizados de
desempenho.
Para a avaliação das propriedades psicométricas do novo instrumento, foram feitos três
testes: uma análise fatorial confirmatória dos itens, verificando se era possível recuperar a
estrutura de fatores definida no estudo anterior, uma análise fatorial com múltiplos grupos nas
amostras, testando a invariância do modelo de medida, e empregou-se a Teoria de Resposta
ao Item para calibrar os parâmetros dos itens e equalizar as pontuações dos alunos nas duas
formas do teste. A conclusão, por meio dos resultados encontrados, foi que o instrumento
possui elevado grau de consistência interna e é psicometricamente equivalente para os
diferentes anos escolares amostrados.
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4 ANÁLISE DESCRITIVA
O Brasil caracteriza-se por ter um Estado laico no que diz respeito à sua Constituição,
onde se prevê a liberdade religiosa, e, ao mesmo tempo, por ter uma população
majoritariamente cristã (aproximadamente 87%). O censo demográfico realizado em 2010,
pelo IBGE, mostra uma distribuição por região (gráfico 1) onde se verifica uma
predominância do catolicismo, seguido pelo protestantismo, tendo proporções mais abaixo de
pessoas sem religião e uma parcela menor de outras religiões, onde se encontram o
espiritismo, judaísmo, denominações afro-brasileiras e orientais, bem como pessoas que
adotam o sincretismo religioso (múltiplas religiões), entre outros.

Gráfico 1. Distribuição de brasileiros em cada religião por região
Fonte: Censo 2010

Quando se analisa a distribuição da religião em diferentes subgrupos, percebe-se que
seguem um parâmetro similar, que acompanha o perfil geral do país, tendo algumas variações
entre as religiões de menor frequência. No gráfico 2, apresenta-se a distribuição geral das
denominações no país, comparando-a com os números de brasileiros por religião de acordo
com seu grau de escolaridade.

Gráfico 2. Distribuição de brasileiros em cada religião por escolaridade
Fonte: Censo 2010
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No que diz respeito à educação, a Constituição Federal brasileira prevê, em seu artigo
210, o oferecimento da disciplina de ensino religioso nas escolas públicas de ensino
fundamental, dando, entretanto, ao aluno a opção de cursá-la ou não, pois a matrícula é
facultativa.
Em relação a uma descrição do Brasil em termos de competências socioemocionais,
ainda não existe uma pesquisa realizada em nível nacional que mostre essas características da
população, apesar de haver estudos isolados que já começam a avaliar de forma mais
quantitativa e sistemática essa dimensão para fins acadêmicos ou de elaboração de políticas
públicas.
No que se refere às características da amostra de alunos pesquisados neste estudo,
apresenta-se uma tabela com suas estatísticas descritivas.

Tabela 2. Estatísticas descritivas da amostra de alunos
Variável
Características individuais
Menino
Idade
Branco
Ambiente familiar
Pai sabe ler e escrever
Mães com baixa escolaridade
(sem estudo até 4ª série completo)
Mães com alta escolaridade
(ensino médio completo até
superior completo)
Livros: nenhum a 1 prateleira
Livros: mais de 1 estante
Mãe mora no domicílio
Atitudes dos pais
Pais com frequência de leitura
(às vezes/sempre)
Incentivo dos pais ao estudo
Ambiente escolar
Escolaridade docente (proporção
de professores com nível superior)
Localização da escola (urbana)
Contexto escolar
Religiosidade na escola

Nº
Observações

Média

DesvioPadrão

Mínimo

Máximo

22.991
22.697
22.889

41%
17,07
29%

0,49
1,31
0,45

0
15
0

1
23
1

22.397

91%

0,28

0

1

22.662

28%

0,45

0

1

22.662

41%

0,49

0

1

22.390
22.390
22.890

72%
6%
88%

0,45
0,24
0,32

0
0
0

1
1
1

22.385

79%

0,41

0

1

22.283

82%

0,39

0

1

23.113

97%

0,04

0,75

1

23.133

97%

0,15

0

1

13.795

44%

0,49

0

1

Fonte: Elaboração própria

A seguir, faz-se um comparativo entre as características de escolas sem e com o
contexto da religiosidade, onde se pode constatar que não há diferenças significativas em
questões relacionadas aos docentes e estrutura, entre outros. Nota-se, entretanto um percentual
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mais expressivo de bibliotecas em colégios com religiosidade do que nos que não possuem
esse contexto escolar, motivo pelo qual julgou-se oportuno controlar essa variável no modelo
de estimação que engloba características escolares, conforme mencionado na metodologia
deste estudo.

Tabela 3. Comparativo de características de escolas com e sem o contexto escolar da
religiosidade
Características escolares (médias)
Tamanho da Turma
Proporção de Docentes com nível
superior completo
Laboratório de Informática
IRD (Índice de Regularidade Docente)
Laboratório de Ciências
Biblioteca
Sala de Leitura

ESCOLAS
Sem
Religiosidade
34,42

Com
Religiosidade
34,98

95,63%

97,15%

98,53%
3,46
51,63%
81,28%
38,45%

98,92%
3,59
55,52%
93,18%
34,04%

Fonte: Elaboração própria

A seguir, apresenta-se o primeiro estudo deste trabalho.
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5

PRIMEIRO

ESTUDO:

EFEITOS

DO

CONTEXTO

ESCOLAR

DA

RELIGIOSIDADE SOBRE AS HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS

5.1 Introdução
Este trabalho investiga as relações entre a religiosidade na escola e o desenvolvimento
socioemocional de alunos. Os efeitos benéficos da religiosidade sobre atributos não
cognitivos têm atraído a atenção crescente de pesquisadores (YONKER et al., 2012), sendo
que exercícios aprofundados mostram que os impactos são maiores entre os vulneráveis, o
que sugere que o mecanismo pelo qual esta relação opera é por meio da compensação de
oportunidades - incentivos - estímulos que essas famílias não têm condições de oferecer
(processo de substitutibilidade).
Explicações para esse fenômeno são encontradas em estudos sobre os mecanismos da
religiosidade (SMITH, 2003; KING, 2008), que esclarecem como os contextos ideológico,
social e transcendente geram implicações para questões diversas, como significado, propósito
de vida e relacionamento interpessoal, o que gera impactos na forma de viver e de se
comportar em sociedade. Pessoas mais vulneráveis geralmente enfrentam carências de teor
não somente material como em outras esferas, por exemplo, psicológica, social e afetiva. A
religiosidade, por sua vez, oferece conforto espiritual, esperança e, sobretudo, a convicção de
ser amado por um ser maior, o que pode ter profundas consequências para a identidade
pessoal (KING, 2003). Em um segundo plano, há impactos sobre questões práticas, como
acesso a role models (às vezes ausentes ou prejudiciais devido à condição familiar), que
oferecem referências de comportamento e de objetivos, bem como de outros recursos, como
capital social e cultural. Por esses e outros canais, tem-se verificado benefícios em populações
menos favorecidas em termos socioeconômicos, especialmente, mas também com
dificuldades em outros aspectos, como saúde (onde se encontram efeitos robustos, sobretudo
sobre a depressão), problemas familiares, entre outros.
Foram analisados os efeitos deste contexto escolar para alunos de colégios públicos,
além de se investigar especificamente se há vantagens no caso de algumas dimensões
específicas de vulnerabilidade. Concretamente, o grau de escolaridade materna - indicador
que capta um espectro mais amplo de condições desfavoráveis - e duas vertentes relacionadas
ao ambiente familiar: incentivo dos pais ao estudo e hábito de leitura dos pais.
Optou-se por considerar a educação materna enquanto medida de vulnerabilidade do
estudante por ser essa uma das variáveis usadas para se avaliar o status socioeconômico
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(BAKER, STEVENSON, 1986), sendo isso ainda mais adequado no caso do Brasil, país onde
a escolaridade reflete mais expressivamente os rendimentos financeiros de uma pessoa
(OCDE, 2015c). Outro motivo para essa escolha foi por se tratar de um indicador que capta,
também, estilos de acompanhamento escolar dos filhos e ambiente familiar, além de outros
fatores que influenciam o desenvolvimento cognitivo e socioemocional da criança e do
adolescente (NEITZEL, DOPKINS STRIGHT, 2004). Por outro lado, julgou-se oportuno
analisar, também, efeitos relacionados ao incentivo de pais para se captar aspectos não
necessariamente refletidos pela escolaridade materna: a relação psicoafetiva entre pais e filhos
e a motivação extrínseca ao estudo (POMERANTZ et al, 2007). A opção de incluir a
dimensão familiar de frequência de leitura de pais foi motivada para captar questões
relacionadas com capital cultural e, em consequência, motivação intrínseca para a
aprendizagem (VILLIGER et al., 2012).
As características socioemocionais analisadas foram a conscienciosidade, estabilidade
emocional, amabilidade, abertura a experiências, extroversão e lócus de controle interno.
Após a realização de um levantamento na literatura sobre questões não cognitivas
relacionadas a aspectos de vulnerabilidade, optou-se por incluir alguns construtos
socioemocionais (facetas das variáveis citadas), mais especificamente: autoconfiança,
autoestima e reflexão. A autoconfiança, por estar sendo indicada como necessária para a
obtenção de melhores resultados acadêmicos, sobretudo dos mais desfavorecidos (OCDE,
2011a), a autoestima como fator que contribui para os rendimentos financeiros no longo prazo
(DRAGO, 2008) e a reflexão como atributo necessário para a autonomia do aprendizado do
aluno ao longo da vida, requisito para um bom desempenho profissional no futuro (ERTMER,
NEWBY, 1996; FASTRÉ, 2013, PATERSON, CHAPMAN, 2013)
Este estudo é composto por sete seções: introdução, revisão bibliográfica, seguida pela
metodologia, análise descritiva, resultados e conclusão.

5.2 Revisão da literatura
Esta breve revisão apresenta as dimensões de vulnerabilidade familiar abordadas neste
trabalho.
É ampla a influência que a família exerce sobre o desenvolvimento do indivíduo,
sendo preditora de grande parte de suas habilidades e resultados de longo prazo na vida
(HECKMAN, 2008). Ela traz importantes insumos para a formação dos contextos ideológico,

Primeiro estudo: efeitos do contexto escolar da religiosidade sobre as habilidades socioemocionais | 57

social e transcendente dos filhos, mediante ensinamentos, exemplos de vida e ambientes que
lhes proporcionam dentro e fora de casa.
Entretanto, as famílias podem enfrentar vulnerabilidades em alguns sentidos, desde
rendimentos financeiros até aspectos sociais, educacionais e culturais, entre outros, que
acarretam lacunas nas contribuições necessárias para o crescimento adequado de seus filhos.
As evidências são abrangentes. Autores expõem, por exemplo, que pais com menores níveis
de educação contribuem de forma menos efetiva para a promoção do capital humano de seus
filhos (FLOURI, 2006), dedicam menos tempo à sua formação (BIANCHI et al, 2006),
proporcionam menos informações metacognitivas e dispõem de menos estratégias para
suporte cognitivo, emocional e autônomo

(NEITZEL, DOPKINS STRIGHT, 2004). Da

mesma forma, estudos mostram que crianças que crescem na pobreza apresentam mais
limitações de saúde, falta de suporte social e problemas de comportamento (CABRERA,
2011), bem como desempenhos inferiores em diversas esferas (MCLOYD, 1998). A falta de
incentivo de pais aos filhos, por sua vez, implica em menos recursos motivacionais para
crianças e adolescentes, deixando lacunas que vão além de desempenho escolar favorável,
pois envolvem processos socioemocionais que abrangem questões como persistência, saber
lidar com a ansiedade e percepções positivas em relação a si mesmo (POMERANTZ, 2007).
Os autores sugerem, além disso, que a própria natureza afetiva desse envolvimento traz
benefícios para o equilíbrio emocional dos filhos. As carências em âmbito cultural e
intelectual, como falta de hábitos nesse sentido por parte dos pais (como o de leitura), também
têm suas consequências negativas, especialmente associadas a aspectos do domínio da
abertura a experiências, como curiosidade e intelecto, e na motivação intrínseca ao
aprendizado, entre outros (VILLIGER et al., 2012).
Este estudo optou por investigar condições familiares que abarcam diferentes aspectos
de vulnerabilidade, concretamente a escolaridade materna, o incentivo de pais ao estudo e a
frequência de leitura de pais. Infelizmente, não foram encontradas meta-análises sobre os
efeitos de cada uma dessas variáveis no desenvolvimento socioemocional (provavelmente
porque ainda não existem muitos estudos sobre isso, como em outros campos, por exemplo,
em relação ao desempenho acadêmico). Por isso, o quadro que se apresenta abaixo não pode
ser considerado como algo semelhante a um framework teórico, é simplesmente um esforço
em facilitar a visualização de algumas principais questões sobre cada dimensão, mais
concretamente, um resumo sobre as realidades captadas por cada uma e suas relações com
questões socioemocionais e comportamentais dos filhos, conforme verificado em alguns
estudos mais abrangentes sobre o tema.
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Variáveis de
vulnerabilidade

Realidades que captam

Escolaridade da
mãe

Status socioeconômico
Estilos de acompanhamento escolar dos
filhos
Ambiente familiar
Role models
Capital humano
Capital cultural
Suporte cognitivo
Vizinhança
Oportunidades aos filhos

Frequência de
leitura dos pais

Pais com mais abertura a experiências
Ambiente familiar
Role models
Livros em casa
Capital cultural

Incentivo de pais

Motivação extrínseca ao estudo
Estilos de acompanhamento escolar dos
filhos
Relação psicoafetiva entre pais e filhos
Ambiente familiar
Role models

Relações com habilidades e
comportamentos dos filhos
Abertura a experiências
Autoconfiança
Conscienciosidade
Delinquência juvenil
Estabilidade emocional
Habilidades cognitivas
Lócus de controle
Abertura a experiências
Conscienciosidade
Curiosidade
Habilidades cognitivas
Motivação intrínseca para o
aprendizado
Autoconfiança
Autoestima
Conscienciosidade
Delinquência juvenil
Habilidades cognitivas
Motivação intrínseca para o estudo
Lócus de controle

Quadro 2. Dimensões de vulnerabilidade familiar: realidades captadas e relações com
habilidades e comportamentos dos filhos
Fonte: Elaboração própria, com base em Baker e Stevenson (1986), Fox et al. (1995), Duncan e Brooks-Gunn
(2000), Neitzel, Dopkins e Stright (2004), Kraaykamp, van Eijck (2005), Pomerantz et al. (2007) e Villiger et al.
(2012).

A análise da tabela mostra que é amplo o panorama de deficiências que podem ser
geradas por circunstâncias familiares desfavorecidas, sendo difícil encontrar recursos dentro
das escolas que consigam abarcar todas as necessidades de alunos de diferentes procedências
familiares, que podem apresentar carências em distintos sentidos. Por um lado, são
documentados alguns programas e intervenções escolares de alta qualidade que obtiveram
efeitos favoráveis na promoção cognitiva e socioemocional de alunos em casos que
mostravam atrasos severos no desenvolvimento, como o Perry Preschool Project (CUNHA,
HECKMAN, 2006). Porém, o alto custo de tais projetos compromete sua replicabilidade em
termos de políticas educacionais mais abrangentes.
Um caminho para a solução do problema é apontado por dados empíricos que
mostram que a religiosidade oferece maiores benefícios para públicos menos favorecidos,
contribuindo na compensação de aspectos onde apresentam vulnerabilidades. Neste sentido,
pela via da substitutibilidade, podem-se suprir carências em campos distintos de
oportunidades, incentivos e estímulos que as famílias não conseguem ou não têm condições
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de oferecer aos seus filhos. As práticas religiosas no âmbito escolar, portanto, podem oferecer
recursos para reparar lacunas no desenvolvimento de alunos de lares desfavorecidos.

5.3 Metodologia
Como só há dados socioemocionais de um período sobre a população a ser analisada, foi
realizada uma estimação em cross section, regredindo as variáveis socioemocionais como
dependentes e a do contexto escolar de religiosidade como explicativa. O método usado foi o de
mínimos quadrados ordinários (MQO). Este método especifica uma equação linear em que os
resultados socioemocionais (Y, chamado na equação de Socioemocionais) seriam explicados por
estudar em colégio onde há religiosidade (Religiosidade), por um vetor de variáveis de controle
(Controles) e por um escalar que sintetiza a influência de todos os determinantes não-observáveis
de Y (ε). A hipótese de seleção por observáveis é utilizada para garantir que não haja correlação
entre esse termo não-observável e a variável de tratamento, o que aconteceria, por exemplo, no
caso de termos omitido alguma variável que influencia a decisão das famílias de matricular os
filhos em determinado colégio e pode afetar diretamente as variáveis de resultado.
As variáveis socioemocionais foram incluídas como dependentes uma de cada vez,
tendo como variável explicativa o contexto de religiosidade, além de diversas variáveis de
controle. A equação abaixo demonstra a estrutura de cada uma das equações estimadas, sendo
β nosso parâmetro de interesse (efeito do contexto escolar de religiosidade sobre as
competências socioemocionais):
=

+ Religiosidade +

+

(1)

Visando obter estimativas mais robustas, foram testados quatro conjuntos diferentes de
variáveis no vetor relacionado aos controles, conforme exposto na tabela abaixo.

Tabela 4. Especificações dos modelos
Modelos
Curto
Intermediário 1

Intermediário 2
Longo

Variáveis de controle
Sexo, idade, raça.
Modelo curto + educação mãe, alfabetização pai, se pais incentivam
estudo, nº livros na residência, frequência de leitura dos pais, se mãe
mora no domicílio.
Modelo intermediário 1 + status socioeconômico.
Modelo intermediário 2 + escolaridade do professor e localização da
escola.
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5.4 Análise descritiva
Em acréscimo aos dados já expostos na análise descritiva mais geral deste trabalho,
considerou-se importante exibir, neste estudo, o perfil socioemocional (médias) de cada
subgrupo por dimensão de vulnerabilidade. O gráfico 3 mostra as médias de habilidades não
cognitivas de alunos de escolas sem religiosidade e o gráfico 4, por sua vez, esses índices
relacionados aos estudantes que têm contato com esse contexto escolar.

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de
campo realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.

Olhando para os gráficos, percebe-se que as médias, de modo geral, são maiores para
alunos de colégios com religiosidade, independente do subgrupo (mais ou menos favorecido).
Por outro lado, é interessante verificar que alunos vulneráveis (em qualquer uma das
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dimensões) apresentam menores médias de atributos socioemocionais, sendo isso mais
marcante no caso de falta de incentivo de pais. As discrepâncias entre as médias de cada
grupo mais e menos vulnerável são menores, entretanto, na presença da religiosidade, o que
sugere que esse contexto escolar favorece de forma mais expressiva alunos em condições
desfavorecidas.
A seguir, prossegue-se à exposição dos resultados deste estudo.

5.5 Resultados

5.5.1 Dados relacionados à amostra total de alunos
Visando realizar uma análise preliminar dos dados referentes às habilidades
socioemocionais da amostra total quando se considera o contexto escolar da religiosidade,
efetivou-se um comparativo de diferenças de médias dos estudantes, mediante a aplicação do
teste t de Student, para verificar as diferenças não cognitivas na ausência e presença desse
contexto (gráfico 5).

Gráfico 5. Diferenças entre as médias de habilidades socioemocionais dos alunos na
ausência e presença de religiosidade na escola

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de
campo realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.
Nota: ***Significante a 1%; ** Significante a 5%; * Significante a 10%

Como se pode ver, há aumentos significativos nas médias de conscienciosidade,
abertura a experiências, lócus de controle, autoconfiança e reflexão, sendo a 10% significante
na amabilidade e na autoestima. Os resultados em relação à extroversão e estabilidade
emocional não apresentam significância estatística.
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Em continuidade, expõem-se os resultados da equação (1), usando os métodos de
MQO para diferentes especificações, na tabela 5. As variáveis de controle utilizadas para cada
modelo foram apresentadas na seção de metodologia e englobam características individuais
dos estudantes, ambiente familiar, status socioeconômico e características da escola.

Tabela 5. Estimativa dos efeitos do contexto de religiosidade nas habilidades
socioemocionais
Modelos
Variáveis y

Conscienciosidade
Extroversão
Estabilidade Emocional
Amabilidade
Abertura a Experiências
Lócus Controle Interno
Autoconfiança
Autoestima
Reflexão

Variáveis
individuais

Modelo 1 +
variáveis familiares

Modelo 2 +
status
socioeconômico

Modelo 3 +
variáveis
escolares

0,021

0,030

0,022

0,038*

0,021

0,025

0,032

0,019

-0,012

-0,007

-0,005

-0,001

0,0251

0,034*

0,034*

0,034*

0,066***

0,072***

0,072***

0,062***

0,055***

0,057***

0,054***

0,055***

0,061***

0,065***

0,062***

0,054**

0,031

0,036*

0,035*

0,044**

0,067***

0,076***

0,082***

0,076***

Fonte: Elaboração própria. Nota: ***Significante a 1%; ** Significante a 5%; * Significante a 10%.

Nesta tabela, poderiam ser ressaltados os aumentos em relação à abertura a
experiências, lócus de controle, autoconfiança e reflexão, que mostram coeficientes positivos
e com alto grau de significância em todos os modelos testados.

5.5.2 Dados relacionados aos alunos de acordo com subgrupos de vulnerabilidade
Antes de iniciar as análises dos resultados de acordo com diferentes vulnerabilidades
dos alunos, convém ressaltar, de forma resumida, que os três grandes grupos se peculiarizam
em algumas questões: a dimensão da escolaridade materna é a que capta um maior número de
limitações, além de mais variadas, por refletir também o status socioeconômico dos
estudantes; a frequência de leitura está associada especialmente a aspectos relacionados ao
capital cultural da família e à abertura de experiências dos pais (o que exerce influências sobre
os filhos); por fim, o incentivo de pais se diferencia dos outros grupos fundamentalmente pela
motivação extrínseca ao estudo e por questões que evocam a relação psicoafetiva entre pais e
filhos.
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Cabe informar, também, que serão realizados alguns apontamentos básicos após a
exposição de cada tabela desta seção, reservando uma análise mais aprofundada para a seção
posterior, onde se apresentam os resultados de forma gráfica para facilitar as análises.
A seguir, apresentam-se os resultados de alunos com mães de baixa e alta
escolaridade.

Tabela 6. Estimativa dos efeitos do contexto de religiosidade nas habilidades
socioemocionais de alunos conforme a escolaridade da mãe
Alunos com mães de baixa escolaridade
Modelo 1 + Modelo 2 +
Variáveis
Status
familiares socioecon.

Alunos com mães de alta escolaridade

Modelo 3+
Variáveis
escolares

Variáveis
individuais

Modelo 1 +
Variáveis
familiares

Modelo 2 +
Status
socioecon.

Modelo 3+
Variáveis
escolares

0,134***

0,151***

-0,016

-0,009

-0,016

-0,008

0,089**

0,076**

0,067*

-0,010

0,002

0,014

0,012

0,044

0,045

0,044

0,057

-0,038

-0,031

-0,024

-0,022

0,072*

0,074**

0,053

0,059

0,017

0,022

0,031

0,030

Abertura a Exp.

0,109***

0,106***

0,103***

0,101**

0,056*

0,074**

0,075**

0,065**

Lócus de Controle

0,109***

0,109***

0,104***

0,110***

0,050*

0,053*

0,050

0,043

Autoconfiança

0,105***

0,112***

0,119***

0,125***

0,080***

0,079**

0,071**

0,062*

Autoestima

0,105***

0,100***

0,088**

0,102**

0,006

0,015

0,015

0,016

Reflexão

0,096**

0,097**

0,104**

0,099**

0,076**

0,090***

0,100***

0,096***

Variáveis y

Variáveis
individuais

Conscienciosidade

0,148***

0,141***

Extroversão

0,090**

Estab. Emocional
Amabilidade

Fonte: Elaboração própria. Nota: ***Significante a 1%; ** Significante a 5%; * Significante a 10%.

Como se pode verificar, os alunos com baixa escolaridade materna apresentam
maiores benefícios no seu desenvolvimento socioemocional do que os demais alunos, pois
além de exibirem mais efeitos positivos significativos, suas magnitudes também se mostram
maiores em todas as habilidades mensuradas.
Apoiando-se no fato dessa dimensão refletir também o status socioeconômico do
aluno e de que tem sido feitos apelos por parte de organizações mundiais (OCDE, 2015) sobre
como as disparidades de gênero são maiores (e, portanto, também suas consequências) entre
os menos favorecidos economicamente, foram realizados os mesmos cálculos para meninos e
meninas cujas mães possuem baixa escolaridade (tabela 7).
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Tabela 7. Estimativa dos efeitos do contexto de religiosidade nas habilidades
socioemocionais de meninos e meninas com mães de baixa escolaridade
Meninos com mães de baixa escolaridade

Meninas com mães de baixa escolaridade

Variáveis y

Variáveis
individuais

Modelo 1 +
Variáveis
familiares

Modelo 2 +
Status
socioecon.

Modelo 3+
Variáveis
escolares

Variáveis
individuais

Modelo 1 +
Variáveis
familiares

Modelo 2 +
Status
socioecon.

Modelo 3+
Variáveis
escolares

Conscienciosidade

0,165***

0,163***

0,171***

0,195***

0,145***

Extroversão

0,140***

0,127**

0,138***

0,179***

0,179***

0,146**

0,168***

0,0270

0,032

0,030

0,009

Estab. Emocional

-0,014

-0,030

-0,018

-0,014

0,087*

0,103**

0,097*

0,113**

Amabilidade

0,098*

0,102*

0,097

0,096

0,058

0,061

0,032

0,042

Abertura a Exp.

0,140**

0,128**

0,128**

0,151**

0,091*

0,093**

0,088*

0,068

Lócus de Controle

0,108**

0,106*

0,110*

0,108*

0,112**

0,115**

0,107**

0,120**

Autoconfiança

0,088

0,090

0,083

0,093

0,121**

0,133**

0,150***

0,157***

Autoestima

0,084

0,081

0,085

0,094

0,122**

0,122**

0,102*

0,117**

0,143**

0,152**

0,169**

0,189***

0,070

0,061

0,060

0,037

Reflexão

Fonte: Elaboração própria. Nota: ***Significante a 1%; ** Significante a 5%; * Significante a 10%.

Interessante avaliar as diferenças nos efeitos por habilidade. Quando se analisam as
características relacionadas aos pontos fracos de cada um, conforme apontado pela literatura,
percebe-se que os benefícios se direcionam para algumas vulnerabilidades específicas de cada
sexo. Uma consideração principal pode ser feita em relação ao tema do autoconceito feminino:
tem-se constatado de forma recorrente fragilidades no público feminino quando se tratam de
questões relacionadas a esse tema, mesmo que tenham muitas vezes desempenhos superiores aos
dos homens, chegando-se a usar o termo “Gender Confidence Gap”, pois homens normalmente
manifestam níveis mais elevados neste quesito (The New York Times, 2015; BLAU, KAHN,
2016). Em troca, a tabela 8 exibe efeitos maiores e mais significantes para as meninas em termos
de todas as medidas de autoconceito (lócus de controle, autoconfiança e autoestima).
Tabela 8. Estimativa dos efeitos do contexto de religiosidade nas habilidades
socioemocionais de alunos divididos de acordo com a frequência de leitura dos pais
Pais sem frequência de leitura
Variáveis y

Variáveis
individuais

Conscienciosidade

Modelo 1 + Modelo 2 +
Variáveis
Status
familiares socioecon.

Modelo 3+
Variáveis
escolares

Pais com frequência de leitura
Variáveis
individuais

Modelo 1 +
Variáveis
familiares

Modelo 2 +
Status
socioecon.

Modelo 3+
Variáveis
escolares

0,109**

0,115***

0,107**

0,121***

0,007

0,008

0,001

0,018

Extroversão

0,049

0,063

0,056

0,054

0,018

0,015

0,026

0,008

Estab. Emocional

-0,024

-0,016

-0,013

-0,002

-0,008

-0,004

-0,002

0,000

Amabilidade

0,058

0,070

0,056

0,045

0,023

0,025

0,029

0,033

Abertura a Exp.

0,136***

0,133***

0,131***

0,121***

0,058***

0,057**

0,058**

0,049**

Lócus Controle

0,058

0,071*

0,069

0,072

0,061***

0,056***

0,052**

0,053**

Autoconfiança

0,111**

0,123**

0,132***

0,129**

0,049**

0,049**

0,042*

0,033

0,031

0,036

0,038

0,055

0,032

0,037*

0,034

0,041*

0,164***

0,160***

0,161***

0,154***

0,050**

0,054**

0,062***

0,056**

Autoestima
Reflexão

Fonte: Elaboração própria. Nota: ***Significante a 1%; ** Significante a 5%; * Significante a 10%.

Primeiro estudo: efeitos do contexto escolar da religiosidade sobre as habilidades socioemocionais | 65

Apesar das características que exibem efeitos significativos serem similares em
quantidade nos dois subgrupos de acordo com a frequência de leitura de pais, é de se notar
que o grupo menos favorecido apresenta, geralmente, magnitudes maiores nos coeficientes.

Tabela 9. Estimativa dos efeitos do contexto de religiosidade nas habilidades
socioemocionais de alunos divididos de acordo com a presença ou ausência de incentivo
de pais ao estudo
Sem incentivo de pais
Variáveis y

Conscienciosidade

Modelo 1 +
Variáveis
Variáveis
individuais
familiares

Com incentivo de pais

Modelo 2 +
Status
socioecon.

Modelo 3+
Variáveis
escolares

Variáveis
individuais

Modelo 1 + Modelo 2 +
Variáveis
Status
familiares socioecon.

Modelo 3+
Variáveis
escolares

0,135***

0,154***

0,121**

0,118**

0,003

0,006

0,003

0,023

0,038

0,051

0,054

0,045

0,019

0,021

0,030

0,016

Estab. Emocional

0,005

0,020

0,028

0,012

-0,015

-0,012

-0,011

-0,002

Amabilidade

-0,004

0,008

0,002

-0,003

0,032

0,042*

0,044**

0,045**

Abertura a Exp.

0,071

0,071

0,054

0,049

0,071***

0,072***

0,076***

0,066***

Lócus Controle

0,123***

0,143***

0,153***

0,140***

0,044**

0,040*

0,035

0,038*

Autoconfiança

0,037

0,046

0,039

0,044

0,065***

0,067***

0,066***

0,056**

Autoestima

0,082

0,111**

0,120**

0,114*

0,019

0,022

0,019

0,031

Reflexão

0,051

0,049

0,052

0,062

0,078***

0,080***

0,087***

0,077***

Extroversão

Fonte: Elaboração própria. Nota: ***Significante a 1%; ** Significante a 5%; * Significante a 10%.

Para analisar os dados da tabela 9, convém dizer que, de acordo com pesquisas, filhos
de pais que demonstram interesse pelo seu estudo apresentam maiores índices de lócus de
controle interno e autoestima do que os demais (FLOURI, 2006). Portanto, alunos que não
recebem incentivos de seus pais teriam menos estímulos em relação a esses atributos
socioemocionais. Quando se comparam os dois subgrupos, nota-se que o menos favorecido
apresenta maiores incrementos concretamente nessas habilidades.
Por fim, considerando os resultados encontrados, os quais mostram efeitos maiores da
religiosidade para grupos menos favorecidos, considerou-se oportuno realizar mais uma
análise de dados para verificar se o efeito cresce com o aumento de vulnerabilidades do
indivíduo. Criou-se uma variável para identificar os alunos mais vulneráveis entre os
vulneráveis, o que equivale a um produto das condições “mães com baixa escolaridade”, “pais
sem frequência de leitura” e “sem incentivo de pais”, todas variáveis dummy, assumindo,
portanto, valor 1 para o caso do aluno reunir as três vulnerabilidades e 0 no caso de não se
enquadrar nesse perfil.
Após realizar os cruzamentos e cálculos, verificou-se que, provavelmente por causa da
redução expressiva de alunos encontrados no subgrupo com as três vulnerabilidades (n=339),
somente apresentaram significância estatística satisfatória os efeitos para três atributos
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socioemocionais (conscienciosidade, lócus de controle e autoconfiança). Por outro lado, é de
se ressaltar os aumentos expressivos nos coeficientes destas habilidades. Além disso, em
relação às demais competências, ainda que com efeitos não significativos, verifica-se um
incremento em todos os coeficientes, quando se consideram as três vulnerabilidades em
conjunto. Em outras palavras, quanto mais vulnerável o subgrupo, maior se apresenta o efeito
do contexto escolar da religiosidade sobre as habilidades dos alunos.

Tabela 10. Estimativa dos efeitos do contexto de religiosidade nas habilidades
socioemocionais de alunos com baixa escolaridade materna, pais sem frequência de
leitura e sem incentivo de pais e dos pertencentes ao restante da amostra
Dummy com três vulnerabilidades = 1

Dummy com três vulnerabilidades = 0

Variáveis y

Variáveis
individuais

Modelo 1 +
Variáveis
familiares

Modelo 2 +
Status
socioecon.

Modelo 3+
Variáveis
escolares

Modelo 2 +
Status
socioecon.

Modelo 3+
Variáveis
escolares

Conscienciosidade

0,326***

0,310***

0,294***

0,280**

0,024

Extroversão

0,070

0,072

0,060

0,081

0,014

0,031

0,026

0,040*

0,017

0,020

0,008

Estab. Emocional

0,157

0,164

0,134

0,154

-0,015

-0,006

-0,003

0,002

Amabilidade

0,100

0,131

0,078

0,062

0,028

0,033

0,033

0,035

Variáveis
individuais

Modelo 1 +
Variáveis
familiares

Abertura a Exp.

0,1825

0,201*

0,184

0,190

0,070***

0,072***

0,072***

0,059***

Lócus Controle

0,350***

0,369***

0,346***

0,336***

0,042**

0,044**

0,039*

0,039*

Autoconfiança

0,223*

0,243*

0,281**

0,283**

0,065***

0,069***

0,068***

0,058**

Autoestima

0,191

0,194

0,154

0,156

0,028

0,037*

0,034

0,042*

Reflexão

0,139

0,145

0,125

0,161

0,073***

0,076***

0,085***

0,074***

Fonte: Elaboração própria. Nota: ***Significante a 1%; ** Significante a 5%; * Significante a 10%.

5.5.3 Comparativo dos efeitos significativos de alunos por subgrupos
A seguir, são resumidos, em forma de gráficos, os resultados das estimações MQO
identificadas como estatisticamente significantes na amostra total e em cada subgrupo. O
propósito é facilitar a comparação dos principais efeitos encontrados, ajudando a visualizar
oportunidades de futuras pesquisas que se proponham a investigar os mecanismos pelos quais
ocorrem essas variações. Na escolha dos coeficientes, foram adotados os resultantes do
modelo longo. Abaixo, apresentam-se os principais efeitos em relação a alunos com mães de
baixa escolaridade, de acordo com o sexo.
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Gráfico 6. Habilidades socioemocionais por sexo: médias e efeitos da religiosidade na escola
Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de
campo realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.

Primeiramente, são citados alguns achados da literatura que fundamentam a análise
dos resultados. Estudos mostram que diferenças entre as características de personalidade entre
os sexos são detectadas desde a primeira infância (ELSE-QUEST ET al, 2006;
WILGENBUSCH, MERRELL, 1999) e permanecem relativamente constantes ao longo da
vida adulta (FEINGOLD, 1994; MCCRAE, COSTA, 1984), além disso, há fatores familiares,
educacionais e profissionais, entre outros, que podem favorecer ou prejudicar o
funcionamento socioemocional de homens e mulheres.
Busca-se entender melhor o desenvolvimento masculino e feminino em aspectos
neurológicos, psicológicos, sociológicos e assim por diante. Muitos pesquisadores visam
compreender tais peculiaridades para atuar na diminuição de desigualdades como de renda
(“gender wage gap”), desempenho educacional, autoconceito, etc. Um estudo de Schmitt et
al. (2008), realizado com 17.637 pessoas de 55 países, verificou que mulheres reportam níveis
mais altos de conscienciosidade, extroversão e amabilidade e mais baixos de estabilidade
emocional. Por outro lado, outras pesquisas revelam maiores graus de lócus de controle,
autoestima e autoconfiança por parte dos homens (BLAU, KAHN, 2016).
Neste sentido, são ressaltados alguns aspectos sobre os dados do gráfico 4, que
apontam para um possível processo de substitutibilidade nos efeitos em meninos em meninas:
a) as magnitudes dos efeitos são maiores para os meninos, público considerado mais
deficiente em atributos socioemocionais, conforme citado; b) por outro lado, os dois
principais campos onde elas apresentam deficiências em relação a eles (estabilidade
emocional e autoestima/autoconfiança) exibem efeitos positivos e significativos somente para
as meninas (apesar de também haver um efeito positivo na autoestima e autoconfiança dos

68 | Primeiro estudo: efeitos do contexto escolar da religiosidade sobre as habilidades socioemocionais

meninos, não há significância estatística). Da mesma forma, a reflexão, normalmente mais
relacionada ao público feminino, só mostra incrementos (significativos) para os meninos. Em
suma, olhando-se detidamente para o gráfico, percebe-se que todos os gender gaps
socioemocionais indicados pela literatura parecem diminuir na presença de práticas religiosas
na escola.
Podem ser feitas algumas associações com os achados científicos, procurando
entender os fatores que estão por trás de cada resultado.
No que tange aos aumentos nos níveis de conscienciosidade nos dois sexos, pode-se
inferir que um dos canais por onde esse efeito esteja ocorrendo seja pelo aumento da conexão
escolar (school connectedness) de meninos e meninas. Azagba et al (2014) investigaram a
influência da religiosidade sobre essa variável em alunos de colégios públicos, por meio das
perguntas “me sinto próximo das pessoas da minha escola”, “estou feliz por estar na minha
escola” e “me sinto seguro na minha escola” e verificaram que a importância da religião para
a pessoa proporciona melhores conexões escolares tanto de homens como mulheres. Por outro
lado, os dados sugerem uma influência mais abrangente da religiosidade em relação ao
público feminino, uma vez que a outra variável independente avaliada, “frequência em
serviços religiosos”, só mostrou efeitos significativos para as meninas. Apesar disso, é
interessante constatar que o gráfico exibe maiores aumentos na conscienciosidade de meninos
do que de meninas. Isso pode estar ocorrendo porque normalmente elas já possuem maiores
conexões escolares do que eles. A maior lacuna no público masculino pode estar contribuindo
para um maior efeito nesse sentido.
Sobre os resultados em estabilidade emocional e lócus de controle, encontram-se
pesquisas sobre a relação da religiosidade com habilidades de coping, que estão ligadas a
atributos como estes. Um estudo de Krok (2015) identifica mecanismos referentes ao contexto
ideológico mediando tais efeitos: é testada a mediação de duas variáveis relacionadas ao
meaning-making (encontro de sentido) nos efeitos da religiosidade/espiritualidade (R/S) sobre
características de coping de adolescentes e encontrados efeitos diretos e indiretos da R/S neste
sentido, sendo que uma parcela de mediação é atribuída ao meaning-making, tanto global
quanto situacional, para ambos os sexos. Esse pode ser um dos caminhos por onde esteja
aumentando a estabilidade emocional das meninas, mais vulneráveis nesse aspecto e o lócus
de controle de ambos os sexos.
Além disso, deduz-se que o processo descrito no parágrafo acima seja um dos
mecanismos pelos quais a religiosidade diminui o número de suicídios no público feminino.
Um estudo realizado por Donahue e Benson (1995) apresentou como principal fator preditor
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de suicídio o fato de ser menina. Em contrapartida, a religiosidade mostrou-se como o maior
fator inibidor das duas dimensões do suicídio (idealização e concretização). Isso mostra que
podem existir recursos específicos da religiosidade para compensar fragilidades femininas que
se referem à depressão, que provavelmente vão além do contexto ideológico. Concretamente
em relação ao aumento da estabilidade emocional e autoestima, atributos que se destacam
como fatores de proteção em relação à depressão feminina, podem estar ocorrendo efeitos
também pelos seguintes mecanismos da religiosidade (expostos na figura 2 deste trabalho):
pelos fatores de “experiências espirituais” (que conferem conforto espiritual) e de
“habilidades de coping” (que ajudam a lidar com o stress) e, ainda, pelos contextos social
(relacionamentos que podem servir de apoio em momentos difíceis) e transcendente (que
ajuda a adquirir perspectiva de distância em relação aos problemas, pela ponderação de que a
vida não se reduz a isso, além de proporcionar um sentimento de saber-se escolhido ou amado
por outro ser, o que confere forças psicoafetivas).
Outra consideração poderia ser feita sobre um campo que implica em carências para os
dois sexos, mas que tem repercussões especiais para as mulheres quando o assunto é
estabilidade emocional e medidas de autoconceito: as expectativas da sociedade. Conforme
exposto por Bertrand (2011), psicólogos mostram que as pessoas esperam que as mulheres
sejam dóceis e generosas e que os homens transpareçam segurança e assertividade. Além
disso, há também exigências físicas, especialmente para meninas, que geram problemas para
sua autoestima (CRIBB, HAASE, 2016). Uma das formas de investigar o quanto dessas
exigências afeta o desenvolvimento é comparar caraterísticas de estudantes de colégios
coeducacionais e single-sex (só de meninos ou meninas) onde, apesar de não se conseguir
isolar totalmente o efeito da pressão de pares do sexo oposto (pois a convivência entre os
sexos ocorre em outros ambientes, como atividades extraescolares, família etc.), verifica-se
uma redução da mesma durante um período do dia (quando se está no colégio). Os resultados
revelam diferenças cognitivas e socioemocionais entre os alunos dos dois tipos de escolas
(MAEL, 1998, US DEPARTMENT OF EDUCATION, 2005, PARK, BEHRMAN, CHOI,
2013, ARTOLA, 2014), sendo que quando se avalia as causas para isso, expõem-se,
sobretudo, questões referentes a peer effects (efeitos de pares) e code switching (socialização
em contextos específicos, que se traduz em adaptação do comportamento ao ambiente) (US
DEPARTMENT OF EDUCATION, 2008; CAMPS, 2015, AGUILÓ, 2015). Há mais de um
mecanismo da religiosidade que pode atuar na compensação de pressões de pares, porém
pode-se citar especialmente o contexto ideológico, que, pelo fortalecimento da identidade
pessoal, age como fator de proteção em relação a demandas nocivas da sociedade.
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O próximo gráfico mostra os resultados comparando os subgrupos de acordo com as
diferentes dimensões de vulnerabilidade.

Gráfico 7. Efeitos da religiosidade na escola sobre as habilidades socioemocionais de alunos de
subgrupos menos favorecidos
Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de
campo realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.

Uma consideração inicial que poderia ser feita é a de que os efeitos sobre as
habilidades socioemocionais de grupos menos favorecidos são mais amplos no caso de alunos
com baixa escolaridade materna. Uma possível explicação pode estar em que, como pode ser
visto no comparativo entre essas três dimensões de vulnerabilidade (quadro 2), trata-se do
subgrupo que, além de manifestar deficiências familiares, reflete também seu status
socioeconômico, o que implica em uma série de limitações na vida do estudante (DUNCAN,
BROOKS‐GUNN, 2000), mais abrangentes do que as relacionadas somente ao âmbito
familiar. Assim sendo, seriam mais áreas de carência onde a religiosidade poderia atuar pela
via da substitutibilidade.
Há um dizer popular, encontrado em placas de caminhão, que expressa de forma
coloquial um mecanismo pelo qual pode estar ocorrendo grande parte dos efeitos em alunos
com poucos meios socioeconômicos: "não sou o dono do mundo, mas sou filho dele". Esse
sentimento pode trazer consequências significativas para alguém que experimenta limitações
na vida, conforme expresso a seguir.
Um primeiro aspecto diz respeito ao conforto na dor, o que pode ser proporcionado
pelo canal de experiências espirituais (SMITH, 2003), que confere compensações como
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plenitude e paz. Juntamente, pode haver efeitos do contexto transcendente, pelo qual uma
pessoa se sabe escolhida ou amada por um ser maior (no caso de religiões judaico-cristãs), o
que, por sua vez, causa algo semelhante à presença de um pai ou mãe, que trazem consolo ao
filho nas dificuldades.
Uma segunda questão reside no aumento da esperança, que gera ânimo e disposição
para colocar os meios para procurar reverter a situação. Esse ponto de compensação pode
estar atrelado a um fator e a dois contextos da religiosidade. Primeiramente ao contexto
transcendente, pois quando se pondera que existe um ser superior com força e recursos
onipotentes com o qual se pode contar, sente-se aumentada a própria capacidade de alcançar
as metas na vida. A segunda fonte de esperança vem do contexto social e do fator de network
closure, conceitos que se referem aos diferentes tipos de recursos proporcionados ao
indivíduo pelo incremento de relações sociais e pela qualidade das mesmas, pois
proporcionam relacionamentos baseados na confiança e ajuda interpessoal. O saber-se
integrante de um grupo (pessoas que compartilham a mesma denominação religiosa) disposto
a prestar apoio nas dificuldades também pode proporcionar uma maior segurança em relação
às dificuldades do presente e do futuro.
O contexto ideológico confere um sentido maior para os acontecimentos da própria
vida, ainda que pareçam adversos em algumas circunstâncias, ajudando a enfrentá-los em vez
de retrair-se e deixar-se dominar por sentimentos de impotência e tristeza (aqui entra um dos
campos mais pesquisados em relação à religiosidade, pois pesquisas mostram que diminui os
índices de suicídio e depressão aguda). Esse aspecto está relacionado com aumentos no lócus
de controle e na estabilidade emocional (apesar de que, neste trabalho, apesar dos efeitos
sobre esta última habilidade exibirem coeficientes positivos para esse subgrupo, não se
mostraram significantes).
Ainda poderiam ser citadas outras questões, como a relacionada à ampliação do capital
cultural, especialmente de públicos desfavorecidos em termos socioeconômicos, por
oportunidades proporcionadas no meio religioso de expandir sua cultura geral (conforme
mecanismo proposto por Smith, exposto na figura 2). Como exemplo recente transmitido na
mídia brasileira, está o caso de um trabalhador da lavoura de uma cidade do Ceará que
ingressou no mundo da música a partir da oportunidade de tocar teclado na igreja e,
posteriormente, interessou-se também por outros instrumentos. Após, começou a dar aulas de
música e migrou para essa nova profissão, sendo atualmente maestro em um projeto social
artístico da região (JORNAL NACIONAL, 2016).
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Em relação ao segundo subgrupo, de alunos cujos pais não têm frequência de leitura,
destacam-se os maiores aumentos em abertura a experiências e reflexão quando comparados
aos demais. Para aprofundar no que significa a vulnerabilidade de não se ter hábitos de leitura
em casa e como pode estar ocorrendo o processo de substitutibilidade por parte da
religiosidade, convém recordar alguns achados científicos e, então, fazer alguns
apontamentos:
a) Pesquisas mostram que hábitos de leitura estão associados à abertura a experiências
(KRAAYKAMP, VAN EIJCK, 2005). Sendo provável que pais com frequência de
leitura tenham maiores níveis dessa habilidade, deduz-se que isso terá repercussões
para os filhos, uma vez que as características não cognitivas dos pais exercem
influência sobre o seu desenvolvimento (OLIVER et al, 2009).
b) Além disso, maiores níveis de abertura a experiências geram efeitos positivos sobre
participação em atividades culturais, o que sugere que pais mais dotados dessa
habilidade proporcionam um maior capital cultural aos seus filhos.
c) A presença de um role model em relação ao hábito de leitura pode ser benéfica para a
criança ou adolescente na medida em que apresenta esse costume como algo bom,
pertencente à rotina do dia a dia, podendo estimular, assim, um comportamento de
emulação. Segundo Villiger et al. (2012), com base em uma teoria cognitivopsicológica, “ler” pode ser entendido como um processo ativo, onde a pessoa procura
combinar a informação do texto com os conhecimentos prévios que possui (VAN
DIJK, KINTSCH, 1983), sendo o processo de leitura algo altamente complexo, que
envolve interagir subprocessos na palavra, sentença e texto. Portanto, estimular,
ainda que indiretamente, a leitura no filho pode melhorar processos relacionados a
pensamento crítico, reflexão, raciocínio abstrato e lógico, entre outros.
d) Por outro lado, intervenções voltadas para promover a motivação intrínseca para a
leitura mostraram efeitos positivos e significativos em aspectos como curiosidade e
autoeficácia dos alunos (GUTHRIE et al, 2005; GUTHRIE et al., 2007).
e) Esse panorama sugere que filhos de pais que não possuem hábitos de leitura podem
ser menos favorecidos em termos de habilidades como abertura a experiências,
curiosidade, reflexão, raciocínio abstrato, entre outros, além de um menor capital
cultural, por terem menos estímulos neste sentido.
f)

Em contrapartida, o gráfico 7 sugere claramente uma influência por parte da
religiosidade na escola por meio da via de substitutibilidade, uma vez que
proporciona aumentos significativos especificamente na abertura a experiências e na
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reflexão de alunos cujos pais não têm frequência de leitura. O mais interessante
talvez seja que são os maiores aumentos nesses dois atributos, quando se olha para os
alunos com outros tipos de vulnerabilidades.
g) Para compreender o canal por onde esse efeito acontece, pode-se mencionar um dos
mecanismos de influência da religiosidade proposta por Smith (2003), exposto na
figura 2: o incremento do capital cultural, ao proporcionar ao aluno oportunidades
alternativas de aquisição de cultura geral e conhecimentos sobre questões diversas,
além do conteúdo normalmente proporcionado em âmbito escolar. Além disso, pode
estar havendo compensações por meio do fator role model, mediante figuras ou
pessoas que estimulem a motivação ao aprendizado.
Em relação aos efeitos sobre alunos sem incentivos de pais, pode-se considerar que:
a) A principal peculiaridade dessa dimensão remete à figura dos pais na vida de uma
pessoa, pois captura o envolvimento e interesse deles pelos filhos, o que evoca uma
série de questões, como role models, relações psicoafetivas, ajustamento social e
emocional.
b) As duas características socioemocionais mais mencionadas por pesquisas como
relacionadas ao envolvimento de pais no estudo dos filhos são a conscienciosidade e o
lócus de controle (GROLNICK, SLOWIACZEK, 1994; POMERANTZ et al, 2007).
Por outro lado, a autoestima também tem sido apontada como associada a essa
variável familiar (FLOURI, 2006). Portanto, estudantes sem incentivo de pais estão
mais sujeitos a terem essas habilidades menos desenvolvidas. Interessante verificar
que o gráfico mostra aumentos significativos nesses três aspectos quando há
religiosidade na escola.
c) O processo de substitutibilidade apresenta-se de forma bastante “previsível” no
aumento da conscienciosidade, pois a principal consequência do incentivo ao estudo
por parte dos pais é, justamente, o maior esforço e comprometimento acadêmico dos
filhos (aspectos relacionados à conscienciosidade). Entende-se, portanto, que a
principal carência desses estudantes está na falta de uma motivação extrínseca ao
estudo, que estimule a conscienciosidade e demais questões relacionadas ao âmbito
acadêmico.
d) O crescimento na autoestima pode estar relacionado ao contexto transcendente
proposto

por

King

(2008),

onde

se

menciona

que,

por

meio

da

religiosidade/espiritualidade, a pessoa se sente amada e valorizada por outro, o que
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está diretamente relacionado à autoestima individual (BLASCOVICH, TOMAKA,
1991). Filhos de pais que não se interessam por seus estudos podem ser mais
propensos à percepção de serem pouco queridos ou de terem menos valor
(POMERANTZ, 2007), o que seria amenizado por este mecanismo.
e) É provável que pelo mesmo contexto (transcendente) esteja ocorrendo o incremento
do lócus de controle, porém por outro canal: uma vez que filhos de pais ausentes
exibem menos sentimentos de controle sobre suas vidas (pois não se veem amparados
pelo apoio de alguém com mais recursos), ter a convicção de que um ser mais
poderoso está, não somente interessado, mas ativamente empenhado em ajudá-lo pode
conferir uma maior segurança em relação às próprias conquistas futuras, pois se tem a
esperança desse apoio nas incertezas e eventuais dificuldades da vida. No caso de
religiões cristãs, a compensação da figura paterna chega a ser verbalizada por meio de
expressões comumente usadas, como “filiação divina” e a oração do “Pai nosso”.
f) Além disso, o lócus de controle pode também estar sendo estimulado por meio de uma
compensação causada pela religiosidade em termos de motivação intrínseca. Trata-se
de uma faceta desse atributo socioemocional que está associada ao envolvimento de
pais na vida acadêmica dos filhos: alunos sem incentivos de pais apresentam menores
motivações intrínsecas ao estudo (e, assim, menores índices de lócus de controle).
Pesquisas mostram que um maior envolvimento em atividades religiosas aumenta a
motivação ao estudo de alunos de colégios públicos (REGNERUS, 2000). Procurando
entender por onde ocorrem os efeitos da religiosidade neste caso, pode-se remeter ao
contexto ideológico, que implica em questões empregadas na teoria motivacional:
favorecendo o processo de formulação e encontro de significado e propósito, ajuda-se
o aluno a elaborar um sentido para as ações de sua vida (nessa circunstância, o
estudo), de forma a querer se comprometer com as mesmas por enxergar algo maior
por trás.
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Na sequência, faz-se um comparativo dos efeitos entre os subgrupos mais favorecidos
em termos de escolaridade da mãe, ambiente familiar de leitura e envolvimento de pais.

Gráfico 8. Efeitos da religiosidade na escola sobre as habilidades socioemocionais de alunos de
subgrupos mais favorecidos
Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de
campo realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.

Uma consideração que se poderia fazer é a de que as magnitudes de praticamente
todos os efeitos significativos são menores do que os efeitos encontrados nos subgrupos mais
vulneráveis (a única exceção ocorre para o coeficiente da reflexão, que supera em dois casos o
menor do outro subgrupo, a extroversão). Esse fato está em consonância com resultados de
pesquisas que mostram que indivíduos com menos estruturas de suporte em casa ou na escola
apresentam maiores impactos por parte da religiosidade, o que pode estar ligado a uma
melhora nos recursos sociais e psicológicos que esta proporciona (COOLEY FRUEHWIRTH
et al, 2016).
Interessante, também, constatar que nenhum dos subgrupos apresenta aumento
significativo na conscienciosidade, como ocorre nos desfavorecidos, e que as variáveis que
apresentam crescimentos em todos os casos são a abertura a experiências e a reflexão.
O gráfico a seguir tem por objetivo facilitar a análise de como as habilidades que se
mostraram mais associadas à religiosidade neste estudo (conscienciosidade, abertura a
experiências e lócus de controle) exibem efeitos significativos em cada subgrupo mais e
menos favorecido de cada dimensão de vulnerabilidade. Neste caso, optou-se por não incluir
as facetas que se destacaram (autoconfiança, autoestima e reflexão) porque o intuito é avaliar
o resultado com base na literatura, que oferece mais subsídios em relação às três primeiras,
além disso, podem-se visualizar os efeitos sobre as facetas nos gráficos já expostos.
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Gráfico 9. Comparativo dos efeitos da religiosidade na escola sobre a conscienciosidade,
abertura a experiências e lócus de controle de grupos menos e mais favorecidos.
Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de
campo realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.

Interessante ver que em todos os subgrupos menos favorecidos repete-se um aumento
na conscienciosidade (o que não ocorre para os mais favorecidos), sendo que esta é a
característica que mais tem sido relacionada com o desempenho acadêmico. Talvez esse seja
um dos motivos para a identificação de efeitos positivos da religiosidade no rendimento
escolar de alunos mais vulneráveis.
Por outro lado, verificam-se incrementos na abertura a experiências de todos os
subgrupos, mais e menos favorecidos, com exceção somente do subgrupo sem incentivo de
pais. Isso remete a duas considerações principais: a) observar que se trata da habilidade
socioemocional onde a religiosidade exerce efeitos de forma mais abrangente, uma vez que
gera benefícios em praticamente todos os perfis de alunos; b) um segundo apontamento diz
respeito à maleabilidade dos atributos não cognitivos ao longo do ciclo de vida, conforme
exposto a seguir.
De acordo com os dados expostos por Roberts e Vietchbauer (conforme figura 3), a
idade de 10 a 20 anos compreende o período de maior crescimento em abertura a experiências
na vida de uma pessoa, ao passo que o inverso acontece com a conscienciosidade, pois é
quando menos se evolui neste atributo. Com isso, compreende-se melhor porque, mediante
um estímulo favorável (neste caso, a religiosidade na escola), praticamente todos os
subgrupos apresentem aumentos na abertura a experiências. Em relação à conscienciosidade,
por mostrar menos maleabilidade de desenvolvimento neste período, entende-se que seja mais
difícil de ser desenvolvida, ainda na presença de um estímulo. Fica, portanto, mais evidente o
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maior efeito desse contexto escolar sobre grupos desfavorecidos, porque apresentam
incrementos nesse atributo e, ainda, com magnitudes maiores do que as exibidas por alunos de
grupos favorecidos no que diz respeito à sua abertura a experiências.

Figura 3. Mudanças acumuladas no nível médio de personalidade ao longo do ciclo de vida
Fonte: Roberts, Walton e Vietchbauer (2006), citado em Duckworth et al (2011).

Permanece a dúvida, porém, de porque alunos sem incentivo de pais não crescem em
abertura a experiências, ao contrário dos demais. Uma possível explicação para isso pode
estar fundamentada na teoria sobre a tecnologia de formação de habilidades cognitivas e não
cognitivas, proposta por Cunha e Heckman (2007). Os autores demonstram que habilidades
produzidas em um estágio aumentam o grau das alcançadas em etapas posteriores. Este efeito
é chamado de autoprodutividade, segundo o qual as habilidades adquiridas em um período
persistem em períodos futuros e produzem um auto reforço (um maior estoque de habilidades
em um período aumenta o estoque de habilidades no próximo período), além de beneficiar o
desenvolvimento de outras competências. Denomina-se de complementaridade dinâmica o
fenômeno de que habilidades produzidas em um estágio elevam a produtividade do
investimento em estágios posteriores (pois facilitam a assimilação de outras no futuro). Nos
gráficos 3 e 4 deste trabalho, verifica-se que alunos sem incentivo de pais exibem as piores
médias em todas as habilidades socioemocionais e as maiores discrepâncias em relação ao
grupo favorecido no mesmo quesito. Por outro lado, quando verificados os efeitos
significativos da religiosidade, percebe-se que, dos subgrupos vulneráveis, é o que apresenta a
menor quantidade de atributos afetados, além de ser o único entre todos os subgrupos que não
exibe crescimento na abertura a experiências. Uma hipótese para esse resultado seria a de que
este subgrupo pode carecer de alguma competência (ou algumas) mais básica, que está no
“início” do processo de acumulação de habilidades, o que dificulta ou atrasa o
desenvolvimento de outras mais complexas.
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Por fim, procurando verificar por meio de mais uma forma se o efeito do contexto
escolar da religiosidade é maior de acordo com o aumento das vulnerabilidades do aluno,
apresenta-se um gráfico com os resultados encontrados para a variável que une as três
dimensões de vulnerabilidade examinadas (dummy que assume valor 1 para o caso do aluno
reunir todas as vulnerabilidades e 0 no caso dessa situação não acontecer).

Gráfico 10. Comparativo dos efeitos da religiosidade na escola sobre os alunos mais vulneráveis
entre os vulneráveis e dos pertencentes ao restante da amostra.
Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de campo
realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.
Nota: ***Significante a 1%; ** Significante a 5%; * Significante a 10%.

Neste caso, o realce pode ser dado ao aumento na magnitude dos efeitos de
praticamente todas as habilidades socioemocionais quando comparados aos dos demais
subgrupos analisados. Como já comentado, foram encontrados poucos alunos (se comparados
com o total da amostra) com esse perfil (que reúne as três vulnerabilidades), o que contribui
para a perda de significância estatística em alguns resultados. Porém, o expressivo aumento
dos coeficientes é algo interessante de ser analisado, o que motivou a apresentar o gráfico
acima com todos os efeitos (também os não significativos). Os resultados encontrados
indicam que quanto mais vulnerável o aluno, maior se apresenta o efeito do contexto escolar
da religiosidade sobre suas habilidades, de forma mais acentuada no que se refere à
conscienciosidade, lócus de controle e autoconfiança. Nesses três casos e em outros, verificase que os coeficientes superam os maiores apresentados em outros subgrupos (por exemplo, o
maior coeficiente do efeito sobre o lócus de controle havia sido constatado para os alunos sem
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incentivo de pais, equivalente a 0,14, porém, quando o aluno é também vulnerável em termos
de escolaridade materna e frequência de leitura de pais, o coeficiente passa a ser 0,34).
A seguir, procede-se à conclusão deste primeiro estudo.

5.6 Conclusão
Este trabalho investigou os efeitos do contexto escolar da religiosidade sobre as
habilidades socioemocionais de adolescentes da rede pública do Rio de Janeiro, procurando
analisar, sobretudo, os efeitos de acordo com diferentes dimensões de vulnerabilidade dos
alunos. Em relação à amostra total de estudantes, os resultados mostram que a religiosidade
na escola contribui para o aumento da abertura a experiências, lócus de controle,
autoconfiança, autoestima e reflexão. Com menores magnitudes e significâncias, verificaramse incrementos, também, na conscienciosidade e na amabilidade.
Os achados sugerem que a religiosidade no âmbito educacional contribui, de forma
mais expressiva, para o desenvolvimento socioemocional dos alunos com baixo nível de
educação da mãe, de forma que esses se equiparam relativamente aos favorecidos nesse
quesito, diminuindo a disparidade em termos socioemocionais. Também é reduzida a
desigualdade quando a vulnerabilidade do aluno é relacionada a outras questões (ambiente de
leitura ou incentivo de pais ao estudo), porém de forma menos acentuada. Considerando que a
educação materna é um indicador que reflete o status socioeconômico do aluno
(principalmente no Brasil), podem-se fazer alguns apontamentos sobre implicações destes
resultados em termos de desigualdades sociais.
Apesar de já haver sido verificado que habilidades não cognitivas contribuem para a
obtenção de melhores resultados educacionais, comportamentais e, inclusive, financeiros
(HECKMAN, STIXRUD, URZUA, 2006, BORGHANS et al. 2008), ainda é escasso o
conhecimento sobre que competências impactam em quais resultados ao longo da vida de uma
pessoa e, mais especificamente, sobre indivíduos menos favorecidos. Há pesquisas que
apontam para alguns caminhos visando buscar a superação das desigualdades sociais. A partir
dos resultados do PISA, por exemplo, sugere-se que é necessário promover em estudantes de
ambientes socioeconômicos desfavorecidos a “autoconfiança e motivação, de forma que
possam explorar seu potencial” (OCDE, 2011a, pág. 4). Essa recomendação foi elaborada a
partir da análise do perfil dos alunos considerados como “resilientes” (provenientes de meios
desfavoráveis, mas que alcançam altos desempenhos do ponto de vista dos padrões
internacionais, quando se leva em consideração seu ambiente). Cabe sinalizar que a principal
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relação com a resiliência ocorre com a autoconfiança, sendo menor a que se refere à
motivação, além de que esta última se caracteriza por uma origem pessoal (motivação
intrínseca) e não ocasionada por estímulos externos (OCDE, 2011a). Interessante notar que tal
constatação remete às características do lócus de controle interno (NG et al, 2006), atributo
que, na presença da religiosidade na escola, cresce tanto para meninos como para meninas do
subgrupo menos favorecido em termos socioeconômicos deste trabalho. Por outro lado, no
que diz respeito aos meios de se promover a situação relacionada aos rendimentos financeiros
futuros do indivíduo, podem ser citadas pesquisas que consideram efeitos positivos
especificamente por parte da autoestima (DRAGO, 2008; BENABOU, TIROLE, 2002) que,
no presente estudo, apresenta aumento para as meninas mais pobres quando têm contato com
práticas religiosas em sua escola (convém recordar que este é o subgrupo mais vulnerável em
termos de expectativa de rendimentos financeiros no futuro, conforme o que a literatura sobre
o “gender wage gap” afirma).
Cabe ressaltar, ainda, que entre os estudantes de menor nível socioeconômico, a
desigualdade entre gêneros é mais marcante (OCDE, 2011b). Como ressaltado em informes
internacionais, há uma preocupação especial em relação aos meninos, cujo desempenho
educacional inferior é, em grande parte, atribuído a aspectos comportamentais (como ocuparse menos com deveres de casa, gastar mais tempo jogando videogames e menos com leitura,
em particular de textos complexos) (OCDE, 2015d). Essa atitude preocupa não somente em
relação à questão acadêmica, mas também reflete uma postura em relação ao aprendizado que
pode comprometer o futuro desempenho profissional. A proatividade, independência e
autorregulação para adquirir novos conhecimentos e resolver os problemas são características
exigidas em um mercado a cada dia mais competitivo. Neste sentido, autores destacam a
importância de desenvolver habilidades que englobam a reflexão, como um dos recursos
necessários para obter um melhor posicionamento profissional no longo prazo (ERTMER,
NEWBY, 1996; FASTRÉ, 2013; PATERSON, CHAPMAN, 2013).
Além disso, os resultados mostram variações nas competências afetadas de acordo
com a circunstância do aluno, permanecendo, entretanto, em comum, um aumento nos índices
de conscienciosidade quando são alunos desfavorecidos e, entre esses, especialmente os
meninos com baixa escolaridade materna (perfil que manifesta o maior aumento nessa
habilidade, quando comparado aos outros subgrupos avaliados). Cabe considerar que o
aumento da conscienciosidade para esses alunos pode representar um estímulo para a
diminuição de índices de violência e criminalidade, uma vez que, segundo dados empíricos,
esse atributo socioemocional (juntamente com a amabilidade) exerce um papel de mediação
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nos efeitos da religiosidade sobre a redução de comportamentos agressivos juvenis
(SHEPPERD et al, 2015).
Outro ponto a se destacar é o de que, independente do subgrupo analisado (mais ou
menos vulnerável ou de acordo com o sexo), sempre foram observados aumentos
significativos da religiosidade sobre alguma habilidade conativa (referente à “vontade”). Tais
competências estão relacionadas ao esforço consciente proativo para executar ações e
comportamentos, sendo que uma parte delas diz respeito a convicções e orientações da pessoa
em relação a si mesma, como seria o caso da autoconfiança, autoestima e lócus de controle
(SANTOS, 2014; MCGREW, 2007), abordadas neste trabalho. Este tem sido um tipo de
habilidade citado como necessário para melhorar o desempenho educacional de adolescentes,
especialmente dos menos favorecidos (OECD, 2011a), além de também estar relacionado aos
rendimentos financeiros no futuro.
Verificam-se, também, aumentos nos índices de reflexão em todos os subgrupos (com
exceção somente dos que não possuem incentivos de pais, cujos efeitos apresentam
coeficientes positivos porém não significativos). Na sociedade atual, é crescente a falta do
hábito de reflexão, devido, entre outros fatores, a uma maior dispersão com meios digitais e
uma preponderância do “mundo das imagens” em detrimento do “mundo dos escritos”. A
busca por sensações intensas, imediatas e rápidas leva a detrimentos no hábito de parar e
pensar. Portanto, pode-se considerar uma geração provavelmente mais vulnerável em termos
de reflexão (portanto, toda a amostra pesquisada que, neste caso, também estaria sendo
beneficiada por algum mecanismo de substitutibilidade deste contexto escolar).
Em termos mais genéricos, os resultados deste trabalho refletem o que autores
afirmam sobre a religiosidade, que se trata de um construto multidimensional que envolve
aspectos variados, como crenças, participação, comprometimento e relacionamentos (KING,
BOYATZIS, 2015).Verifica-se, a partir do presente estudo, que o contexto escolar da
religiosidade oferece efeitos multidimensionais, não atuando somente sobre algumas questões
específicas do desenvolvimento humano e sim abrangendo um leque diversificado de fatores
comportamentais e atitudinais. Enquanto algumas práticas educacionais exibem um escopo
mais direcionado e pontual de consequências, ela se peculiariza, por um lado, pela variedade
de tipos de efeitos e, por outro, por uma variação desses últimos de acordo com o público em
questão. Mais concretamente, age de forma diferente sobre pessoas de perfis e circunstâncias
diferentes. Os resultados deste estudo indicam que a quantidade e magnitude dos efeitos são
maiores quando o público é menos favorecido em termos de baixa escolaridade materna e
sugerem que esse contexto escolar traz benefícios no que se refere a vulnerabilidades
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peculiares do subgrupo de indivíduos. Um possível mecanismo para isso pode estar
relacionado ao fato da religiosidade contribuir para o aumento do bem estar e da felicidade
(figura 1), o que traz consequências positivas em diversos aspectos na vida do indivíduo.
Pesquisas mostram que pessoas com mães de baixa escolaridade e vulnerabilidade
socioeconômica apresentam mais problemas de bem estar, com maior incidência de
depressão, retraimento social e outras dificuldades relacionadas (GARNER et al., 2014,
EVANS et al., 2005). Em troca, verifica-se que a religiosidade exerce efeitos robustos sobre a
depressão juvenil, especialmente para os casos mais sérios (COOLEY FRUEHWIRTH et al,
2016), além de contribuir para outros aspectos de bem estar geral e subjetivo (YONKER et
al., 2012, REGNERUS, 2003).
Por fim, ao analisar os mecanismos propostos na figura 2 procurando entender seus
processos de influências em termos socioemocionais, considera-se que os recursos
provavelmente mais fortes e peculiares da religiosidade (pois outros aspectos podem ser
replicados em outras instâncias, como capital cultural e contexto social, por exemplo) estejam
relacionados a:
a) Experiências espirituais: há uma tradicional música americana (Amazing Grace)
que descreve algumas consequências percebidas pela pessoa em relação à graça
divina, que, por sua vez, seria o principal fator causador de experiências espirituais
positivas. Trata-se de um dos eixos das religiões cristãs, uma vez que a ele se
atribui o destino da vida após a morte, além de que, já nesta vida seria o que
determina uma maior proximidade com o ser superior chamado Deus pelos
cristãos. Em resumo, acredita-se que, pela graça, Deus mora na alma do cristão, o
que traz profundas consequências para ele. Essa é uma das principais questões que
impulsionam a abrir mão de determinados comportamentos considerados ilícitos
segundo a dimensão da ordem moral (figura 2) (como seria o caso da
criminalidade ou violência familiar) porque, por um lado, em alguns casos essas
ações podem ser consideradas causadoras de perda da vida eterna e, por outro,
porque por esse canal se experimenta um aumento de felicidade, o que fortalece
nas dificuldades de modo a não deixar-se levar por influências nocivas de pares
(como na criminalidade) ou por estados de ânimo (como no suicídio). Neste
sentido, pode-se encontrar, no relato autobiográfico do escritor inglês Chesterton,
um exemplo de experiência pessoal em termos de sentimentos de depressão e
alegria antes e após o início de uma vida com religiosidade (AYLLÓN, 2013,
CHESTERTON, 2012).
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b) Contexto ideológico: um fato histórico que revela a força desse aspecto na vida do
ser humano é relatado por Viktor Frankl, especificamente sobre o “sentido de
missão” que uma pessoa pode ou não ter e como isso a afeta. O psicólogo descreve
sua experiência nos campos de concentração de Auschwitz e Dachau, onde
percebeu que os prisioneiros que se orientavam na direção de um futuro que de
alguma forma esperava por eles, encontravam assim um sentido para suas vidas,
sendo os que apresentavam maiores probabilidades de sobrevivência (FRANKL,
2013). Os ideais, propósitos e significado de vida podem ser concebidos fora do
âmbito da religiosidade, porém sua peculiaridade neste campo se dá na medida em
que estende a repercussão destes para além do tempo da própria vida, encontrando
um significado também para a morte. Llano Cifuentes (2001, pág 284) considera
que o homem, ao mesmo tempo em que busca conhecer aspectos sobre o universo,
sente também “uma paixão sem medida para descobrir algo que lhe fale (...) de
algo que o afeta intimamente: o roteiro da sua “órbita”, que lhe indica o sentido da
sua vida e da sua morte” e que a fé sairia ao encontro destes anseios dando-lhes
respostas.
c) Contexto transcendente: provavelmente o aspecto que se traduz em maiores efeitos
em recursos socioemocionais neste contexto se refere à consideração da filiação
divina, questão responsável por elementos de compensação em relações
psicoafetivas, autoestima e outras variáveis impactadas por carências no âmbito
familiar. Neste caso, cabe citar a experiência relatada por André Frossard no livro
onde expõe sua vida antes e depois do contato com a religião (FROSSARD, 2010).
O jornalista francês ressalta que a questão que mais o impactou foi a descoberta
não de uma ideia, mistério ou filosofia, mas sim de uma pessoa. A descrição de
como isso o ajudou a encontrar um significado para sua vida e querer melhorar
enquanto indivíduo sugere um mecanismo semelhante ao que ocorre entre um filho
e um pai, quando o primeiro sente-se amado pelo segundo e, a partir disso, procura
retribuir mediante uma diferente postura de vida.
Entre as limitações deste estudo, pode-se citar o fato de se tratar de uma pesquisa
transversal. Como se sabe, estudos longitudinais permitem de forma mais precisa a aferição
de causalidade. Além disso, seria interessante se houvesse dados dos alunos relacionados a
medidas de bem estar e felicidade, permitindo avaliar melhor o mecanismo pelo qual a
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religiosidade pode estar atuando sobre esse aspecto no indivíduo. Por exemplo, o quanto desse
efeito é direto e o quanto é mediado pelo lócus de controle, o qual tem se mostrado como um
preditor de bem estar geral (NG et al., 2006) e que também mostrou estar relacionado com a
religiosidade.
Em continuação, dá-se sequência ao segundo estudo realizado neste trabalho.
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6 SEGUNDO ESTUDO: MEDIAÇÃO DAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS
NOS EFEITOS DO CONTEXTO ESCOLAR DA RELIGIOSIDADE SOBRE O
DESEMPENHO ACADÊMICO

6.1 Introdução
Apesar da crescente convicção de que a educação precisa abranger não somente o
aprendizado acadêmico, mas também o desenvolvimento não cognitivo, é escasso o
conhecimento sobre os fatores que promovem tais habilidades e seus mecanismos de
funcionamento. Este estudo investiga o papel de mediação das competências socioemocionais
nos efeitos gerados pelo contexto escolar da religiosidade sobre as notas de português e
matemática. Foram encontrados efeitos mediadores pelos canais da conscienciosidade,
abertura a experiências e lócus de controle.

6.2 Revisão bibliográfica
A seguir expõem-se, brevemente, questões sobre as diferenças entre o processo de
formação de habilidades cognitivas e socioemocionais, os efeitos das habilidades
socioemocionais sobre o desempenho acadêmico e a influência da religiosidade sobre este
último.

6.2.1 Diferenças entre os processos de formação de habilidades cognitivas e
socioemocionais
Borghans et al. (2008) expõem que o desenvolvimento dos atributos cognitivos e não
cognitivos ocorre ao longo de toda a vida, porém em diferentes graus e estágios no ciclo de
vida. Por exemplo, a velocidade do processamento cognitivo tende a subir acentuadamente
durante a infância, atingindo o pico no fim da adolescência e depois declina lentamente. Em
contraste, alguns traços de personalidade, como a conscienciosidade, aumentam
monotonicamente da infância para a idade adulta tardia. Além disso, os autores destacam
evidências de que as habilidades socioemocionais são mais maleáveis do que as cognitivas,
além de mais sensíveis às influências dos pais e de ambiente em idades mais avançadas.
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Essa diferença na cronologia do desempenho cognitivo e socioemocional é
explicada por questões da neurociência. As características não cognitivas, como
motivação, autodisciplina e gestão do tempo, por exemplo, estão associadas à evolução do
Córtex Pré-frontal (responsável pelas emoções e auto regulação), sendo mais passíveis de
mudança com o passar do tempo, uma vez que essa região do cérebro possui uma
maleabilidade até, aproximadamente, a idade de 20 anos, como sinalizam Cunha et al.
(2006). Por outro lado, esses autores destacam que os escores relacionados ao QI atingem
uma certa estabilidade por volta dos 10 anos, sendo mais difíceis de alterar após isso, o
que indica que as intervenções direcionadas para a promoção de habilidades cognitivas
devem ser realizadas em idades mais precoces, enquanto as voltadas para o
desenvolvimento socioemocional obtêm êxito ainda em períodos posteriores. Cabe
acrescentar que ocorre, ainda, um efeito inverso: a falta de estímulos recebidos do
ambiente, sejam familiares, escolares ou outros, pode prejudicar o desenvolvimento
cerebral da criança, resultando em uma atrofia de um sistema que engloba questões
variadas e importantes para o desempenho da pessoa na idade adulta, como percepção,
interpretação, tomada de decisão, entre outros (HECKMAN, 2008).
Assim sendo, percebe-se que, para um melhor desempenho educacional, sobretudo de
crianças e adolescentes de meios vulneráveis, é insuficiente um estímulo unicamente voltado
para a cognição, sendo necessária a promoção de outros tipos de habilidades,
comportamentais e atitudinais, principalmente quando se considera a maior maleabilidade
destas ao longo do tempo.

6.2.2 Os efeitos das habilidades socioemocionais sobre o desempenho acadêmico
As habilidades não cognitivas influenciam de diferentes maneiras o desempenho
acadêmico. Verificam-se efeitos diretos em medidas como notas, escolaridade final
atingida, tempo de conclusão de etapa de estudo, ingresso no ensino superior e assim por
diante. Há, também, efeitos indiretos, entre os quais poderiam ser citados o tempo
dedicado ao dever de casa, o menor absenteísmo nas aulas e a motivação para aprender. O
atributo mais associado ao rendimento escolar satisfatório, seja por influências diretas ou
indiretas, tem sido a conscienciosidade (em alguns casos, supera inclusive o impacto
proporcionado pela inteligência). Logo em seguida, aponta-se para a abertura a
experiências e o lócus de controle interno, bem como habilidades relacionadas ao
autoconceito de modo geral. Os resultados são menos expressivos em relação à
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amabilidade, estabilidade emocional e extroversão, havendo, porém pesquisas que
mostram alguns efeitos positivos (e, inclusive, negativos em alguns casos). Visando
resumir os principais achados listados em meta-análises e artigos neste campo, expõem-se,
no quadro 3, alguns dados empíricos sobre efeitos de atributos socioemocionais sobre o
desempenho acadêmico e algumas questões relacionadas ao aprendizado. Além disso,
apresentam-se alguns exemplos, também empiricamente comprovados, de como esses
efeitos podem estar relacionados a questões de neurociência.
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Quadro 3. Dados empíricos sobre efeitos de habilidades socioemocionais sobre o
desempenho acadêmico, atitudes relacionadas ao aprendizado e questões referentes à
neurociência
Habilidade
Socioemocional
Abertura a
Experiências

Amabilidade

Conscienciosidade

Estabilidade
Emocional

Lócus de Controle

Efeitos sobre o
desempenho acadêmico
- Escolaridade final atingida.
- 2º atributo mais associado às notas.
- Aumento de 1 desvio-padrão no
construto está associado a acréscimo de
até 0,2 ano de estudo.
- Correlação positiva com notas no ensino
fundamental (a qual, porém, desaparece
com o avançar do ciclo educacional).
- Escolaridade final atingida.
- Atributo mais associado às notas.
- Comportamentos como pontualidade nas
aulas e entrega do dever de casa preveem
com antecedência de até 10 anos a
escolaridade final.
- Parcela da variância das notas obtidas
(alunos da 8ª série) explicada pela
autodisciplina é mais de 2 vezes maior do
que a explicada pela inteligência.
- Escolaridade final atingida.
- A falta de estabilidade emocional
(neuroticismo) está associada a um pior
desempenho acadêmico.
- Correlação com medidas de desempenho
em testes cognitivos.
- Um desvio-padrão a mais está associado
a cerca de 1,5 ponto percentuais de
aumento nas chances de completar o
ensino médio.

Efeitos sobre questões
relacionadas ao aprendizado
- Motivação para aprender
- Raciocínio crítico
- Abordagem à aprendizagem
- Menor absenteísmo nas aulas
- Comprometimento com
instruções de professores, esforço
e permanecer focado nas tarefas
de aprendizagem.
- Dever de casa: concentração e
comprometimento.
- Esforço sustentado e definição
de metas.
- Gestão do tempo e regulação de
esforço.

Efeitos do desenvolvimento socioemocional relacionados à neurociência:
Exemplos de achados
empíricos

Efeitos sobre questões de neurociência associadas ao
desempenho cognitivo

Indivíduos com sentimento
de exclusão social

Dificuldades de raciocínio, tomada de decisão, atenção e persistência ao
se deparar com problemas complexos.

Redução da atividade no córtex pré-frontal quando expostos a resolução
de problemas de matemática (que demandam em geral o uso da função
executiva).
Pessoas submetidas a
Alteração dos fluxos de dopamina e noradrenalina para o córtex présituações de stress
frontal, afetando a função executiva.
Ajuda a mente a sumarizar as experiências e aprendizados do dia. Na
Atributos socioemocionais
medida em que desequilíbrios em atributos socioemocionais afetem o
relacionados ao sono
sono, o aprendizado pode ser prejudicado.
Fonte: Elaboração própria com base em Trapmann et al.(2007), Poropat (2009) e Santos (2014).
Indivíduos com sentimento
de solidão
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6.2.3 Efeitos da religiosidade sobre o desempenho acadêmico
Estudos mostram que a religiosidade do indivíduo está associada a resultados educacionais
favoráveis (REGNERUS, ELDER, 2003 LEHRER, 2005, REGNERUS, 2000; MULLER,
ELLISON, 2001), do mesmo modo que foram constatados benefícios acadêmicos por parte de
escolas religiosas. Desde os pioneiros estudos de Coleman et al. (1982) e Coleman e Hoffer (1987),
autores apontam para efeitos positivos que estudar em tais colégios trazem para resultados como
notas em testes e taxas de conclusão do ensino médio. Tais consequências podem ser provenientes
de incrementos não somente de habilidades cognitivas, mas também de socioemocionais. A metaanálise realizada por Yonker et al. (2012), com objetivo de examinar as associações entre
espiritualidade/religiosidade e resultados psicológicos em adolescentes e jovens se aproximando da
idade adulta, mostrou aumentos significativos nos índices de conscienciosidade e abertura a
experiências, que são atributos associados a um melhor desempenho acadêmico. Ainda que essas
pesquisas não tenham tido como foco a religiosidade enquanto contexto escolar e sim como algo
vivido pelo indivíduo, oferecem insumos interessantes para o âmbito educacional, uma vez que
alunos, ao entrar em contato com esse contexto escolar, podem optar por incorporá-lo de alguma
forma às suas vidas. Porém, faltam estudos com aferições mais aprofundadas sobre os mecanismos
causais que estão por trás dessas questões: “religiosidade gera benefícios para o desenvolvimento
socioemocional” e “religiosidade melhora o desempenho acadêmico” procurando identificar por
meio de que fatores esses efeitos acontecem e, ainda mais especificamente, se essas duas questões
estão relacionadas, ou seja, se há mediação de habilidades socioemocionais no impacto exercido
pela religiosidade sobre o desempenho acadêmico. Um exemplo de achado em termos nacionais
neste sentido são os resultados da pesquisa realizada por Cunha, Rios-Neto e De Oliveira (2014),
onde se verificou que a “frequência de reza e orações” exerce efeitos positivos sobre o desempenho
educacional. Porém, um segundo passo na evolução deste conhecimento seria saber porque isso
acontece, para poder replicar o mecanismo também por meio de outras instâncias e, em suma, saber
como aproveitar de forma mais abrangente esse recurso.

6.3 Análise descritiva
A seguir, exibem-se comparativos das médias de atributos socioemocionais de acordo
com os níveis de desempenho acadêmico dos alunos da amostra deste trabalho.
O gráfico 11 permite visualizar a discrepância existente entre os níveis de recursos não
cognitivos de alunos com desempenho abaixo e acima da média da amostra. Enquanto o
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primeiro grupo apresenta médias negativas para todas as habilidades, o inverso ocorre para o
segundo, onde elas passam a ser positivas.

Gráfico 11. Comparativo de médias de habilidades socioemocionais por desempenho acadêmico.
Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Saerjinho e microdados da pesquisa de campo realizada na rede
estadual do Rio de Janeiro.

Ademais, quando se divide a amostra em quartis de desempenho por ordem crescente,
percebe-se mais claramente que atributos não cognitivos acompanham os cognitivos.
No

gráfico

12,

pode-se

notar

que

praticamente

todas

as

características

socioemocionais acompanham o crescimento do desempenho acadêmico, de forma mais
marcante a abertura a experiências, seguida pelo lócus de controle e conscienciosidade,
principalmente quando se comparam o primeiro e o último quartis.

Gráfico 12. Médias de habilidades socioemocionais por desempenho acadêmico crescente
Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Saerjinho e microdados da pesquisa de campo realizada na
rede estadual do Rio de Janeiro.
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Por outro lado, analisando as correlações entre os recursos não cognitivos e as notas de
português e matemática, nota-se uma relação positiva, com exceção de somente um deles (a
extroversão sobre o desempenho em matemática).
Tabela 11. Correlação entre socioemocionais e desempenho acadêmico
Desempenho
Acadêmico

Conscienciosidade

Extroversão

Estabilidade
Emocional

Lócus de
Controle

Amabilidade

Abertura a
Experiências

Matemática

0,126***

-0,018**

0,038***

0,026***

0,049***

0,081***

Português

0,142***

0,039***

0,025***

0,177***

0,136***

0,191***

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Saerjinho e microdados da pesquisa de campo realizada na rede
estadual do Rio de Janeiro.
Nota: ***Significante a 1%; ** Significante a 5%; * Significante a 10%.

Olhando para esses resultados de uma forma genérica, deduz-se que essas duas
dimensões, acadêmica e socioemocional, estejam associadas de forma positiva (com exceção
da extroversão em relação ao desempenho em matemática).

6.4 Metodologia
Este estudo investiga se competências socioemocionais são mediadoras do efeito da
religiosidade no contexto escolar sobre o desempenho acadêmico. Neste trabalho, utiliza-se
uma análise estatística de mediação que, segundo Hayes e Scharkow (2013), tem princípios
ilustrados pelo modelo abaixo.

Figura 4. Modelo de mediação simples de habilidades socioemocionais nos efeitos do contexto
escolar sobre o desempenho acadêmico
Fonte: Elaboração própria com base em Hayes e Scharkow (2013)
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Pode-se verificar pela Figura 4 que, neste modelo, a variável independente ( X ),
contexto escolar, influencia a variável dependente ( Y ), desempenho acadêmico, diretamente
pelo caminho representado por ′, que denominamos de efeito direto, e indiretamente, pelo
caminho representado por

, que denominamos de efeito indireto, através do mediador (M),

que neste estudo, supomos serem as competências socioemocionais. Adicionando os efeitos
diretos e indiretos, obtém-se o efeito total,

(

), ou seja, o efeito do contexto

escolar sobre o desempenho acadêmico. Em relação ao contexto escolar analisado neste
trabalho, os efeitos diretos e indiretos poderiam ser explicados da seguinte forma:
Efeito direto (representado por c´ no modelo da figura 4): pode ocorrer, por exemplo,
quando um aluno decide permanecer na escola ou se dedicar mais ao estudo a partir de um
ensinamento recebido de que é melhor optar por uma vida honesta do que ingressar no crime.
Cabe destacar que, neste trabalho, o efeito direto calculado pode englobar não somente o
efeito direto propriamente dito, como também resíduos de efeitos indiretos não mensurados
(como seria o caso, por exemplo, de efeitos sobre habilidades cognitivas).
Efeito indireto (o produto de ab na figura 4): um exemplo poderia remeter ao aumento
da esperança no indivíduo, ao sentir-se amparado e acompanhado por um ser maior
(suscitando incrementos no lócus de controle e autoconfiança), o que pode estimular a
motivação intrínseca ao estudo, por acreditar mais nas chances de sucesso desse esforço.
A estratégia de estimação dos caminhos rotulados como

, , e ′ faz uso de um

modelo de equações estruturais simultâneas, o qual possui a vantagem de estimar os efeitos
indiretos e totais, além de poder incorporar no modelo de mediação simples um modelo maior
e até mesmo usar variáveis latentes2 para medir qualquer parte do modelo de mediação3. Para
isto, utiliza-se o comando SEM (Structural equation model estimation command) do software
Stata, juntamente com a opção “estat teffects” que proporciona os efeitos indiretos, diretos e
totais. Portanto, , , e ′podem ser estimados como o modelo representado pelas equações:
′₀
′₀

(1)
′

(2)

Onde M = [M1 ... M6] equivale ao conjunto das seis habilidades socioemocionais medidas
pelo Senna l, Y ao desempenho acadêmico, Rel à Religiosidade, X às variáveis de controle, c1
ao efeito direto, ao passo que o efeito indireto corresponde ao produto de cada coordenada do
2

Variável latente é um construto teórico, ou seja, é uma variável não observada que pode ser construída a partir
de duas ou mais variáveis observadas.
3
Ver StataCorp (2015).
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vetor a1 com cada coordenada do vetor b’, além de que i1 e i2 são os interceptos da regressão e
e1 e e2 são os resíduos.
Este modelo será replicado duas vezes para cada competência socioemocional ( ),
que supomos ser o mediador do efeito do contexto escolar da religiosidade sobre o
desempenho acadêmico, uma para , desempenho acadêmico, por meio da variável notas
em testes de português e outra, para
O vetor de covariadas

,…,

por meio da variável notas em testes de matemática.

, que selecionamos para nosso modelo conta com

características individuais (sexo, idade, raça), do ambiente familiar (se o pai e a mãe
sabem ler e a quantidade de livros na residência) e escolares (proporção de professores
com nível superior, localização da escola em zona urbana ou rural, se possui biblioteca e
se há religiosidade).

6.5 Resultados
Usando um modelo de equações estruturais simultâneas e incluindo variáveis sobre
características individuais, do ambiente familiar e escolar, da religiosidade no contexto
escolar, competências socioemocionais e desempenho acadêmico, pretende-se verificar se o
efeito indireto (ou seja, efeitos do contexto escolar da religiosidade sobre o desempenho
acadêmico que são mediados por competências socioemocionais), é significante e quanto o
efeito indireto é responsável pelo efeito total (efeitos da religiosidade sobre o desempenho
acadêmico).
A seguir, apresenta-se a tabela 12, onde são expostos os efeitos que o contexto escolar
da religiosidade exerce sobre as notas de português e matemática.
O primeiro ponto a ser comentado é que o resultado obtido foi robusto tanto no
modelo onde o desempenho escolar é representado por notas em português quanto por notas
em matemática.
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Tabela 12. Análise de mediação das habilidades socioemocionais nos efeitos do contexto
escolar da religiosidade sobre o desempenho acadêmico

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil, Saerjinho e microdados da
pesquisa de campo realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.
Nota: ***Significante a 1%; ** Significante a 5%; * Significante a 10%.

Como se pode verificar, há habilidades socioemocionais que se mostram mediadoras
dos efeitos do contexto escolar da religiosidade sobre o desempenho acadêmico,
concretamente: a conscienciosidade, a abertura a experiências e o lócus de controle. Cabe
observar que, no caso da conscienciosidade, o efeito é significante a um nível de 10%. Os
resultados mostram que a religiosidade na escola exerce efeitos totais positivos e
significativos sobre as duas notas, porém o efeito sobre a nota em português (0,26) supera o
exercido sobre a matemática (0,12). Por outro lado, verifica-se um maior percentual de
mediação das habilidades socioemocionais no caso da matemática (48%) do que em
português (41%).
A figura 5 exibe, de forma gráfica, os resultados em termos de efeitos significativos
em relação aos efeitos diretos e indiretos mensurados.
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Figura 5. Mediação de habilidades socioemocionais nos efeitos do contexto escolar
da religiosidade sobre o desempenho acadêmico
Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil, Saerjinho e microdados da
pesquisa de campo realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.

Mediante o cruzamento dos resultados com os achados da literatura, podem ser feitas
algumas análises, descritas adiante.
Inicialmente, poderia ser mencionada a presença da conscienciosidade exercendo um
papel de mediação na figura 5, o que reforça os resultados empíricos apresentados pela
literatura, uma vez que se trata do atributo socioemocional mais relacionado às notas,
escolaridade final atingida e comportamentos que favorecem o bom rendimento educacional,
tais como esforço acadêmico, entre outros.
A respeito da abertura a experiências e do lócus de controle, que se mostraram como
mediadores nos efeitos deste contexto escolar sobre as notas, já era de se esperar esse
resultado, uma vez que, ao mesmo tempo em que exibiram crescimento na presença de
práticas religiosas na escola (primeiro estudo deste trabalho), são também indicados por
pesquisas como associados positivamente a medidas de desempenho cognitivo e à
escolaridade final atingida. Neste caso, é provável que o efeito indireto da religiosidade, pela
mediação desses dois canais, esteja atrelado não somente ao um melhor desenvolvimento
cognitivo, motivado por esses dois atributos, como também por contribuir para algumas
questões comportamentais relacionadas a essas competências que favorecem o aprendizado,
mais concretamente a motivação para aprender e o menor absenteísmo nas aulas (que podem
estar sendo positivamente influenciados pela religiosidade especialmente pelos mecanismos
do contexto ideológico ou de role models). O mecanismo de capital cultural da religiosidade,
por sua vez, também pode estar por trás dessa mediação em termos atitudinais, porém talvez
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se destaque por influenciar as relações da abertura a experiências diretamente com atributos
cognitivos (por exemplo, uma pessoa com um maior capital cultural pode ter mais elementos
que facilitem o aumento da sua criatividade – faceta da abertura a experiências – e com isso,
elaborar melhor uma redação, obtendo maiores notas de português).
Concretamente em relação à abertura a novas experiências, segundo Le Pine et al.
(2000), indivíduos dotados de curiosidade intelectual normalmente buscam experiências e
ideias novas e não convencionais. A religiosidade pode estar estimulando esse fator mediante
conhecimentos sobre realidades que fogem do convencional e geram indagações em novas
perspectivas. Neste sentido, pode-se citar o conceito proposto por The Fetzer Institute, onde
se define a espiritualidade como algo relacionado ao transcendente, abordando questões sobre
o significado da vida a partir da proposição de que há mais do que o que se pode ver ou
entender totalmente (KING, BOYATZIS, 2015). Oferecer conhecimentos sobre realidades
que transcendem as já conhecidas, bem como fomentar a reflexão sobre sua relação com a
própria vida, pode proporcionar estímulos à curiosidade intelectual, sendo esse um possível
canal para o estímulo ao desenvolvimento cognitivo, uma vez que se trata de um atributo
destacado por acadêmicos como associado ao desempenho acadêmico (VON STUMM et al,
2011).
No que se refere especificamente ao lócus de controle, um dos principais mecanismos
de influência da religiosidade sobre essa habilidade provavelmente esteja atrelado ao contexto
transcendente (que pode transmitir maiores sentimentos de segurança e otimismo em relação à
consecução de metas, conforme abordado no primeiro estudo), portanto poderia ser esse o
canal do efeito indireto que causa sobre as notas.
Caberia também analisar o efeito direto encontrado sobre as notas, fato que reforça o
indicado pela literatura a respeito da existência de efeitos diretos e indiretos da religiosidade
sobre o desempenho acadêmico de alunos (REGNERUS, 2003). Estudos mostram que a
religiosidade contribui para o aumento do tempo gasto por estudantes em dever de casa e no
incremento de suas expectativas acadêmicas (MULLER, ELLISON, 2001, REGNERUS,
2000), em uma maior frequência escolar (FREEMAN, 1986), no aumento da conexão escolar
(AZAGBA et al, 2014) e no reforço de valores relacionados à educação (REGNERUS, 2003).
Neste aspecto, o contexto ideológico da religiosidade pode estar sendo especialmente
responsável para a tomada de decisões “pró-estudo” na vida do adolescente: por exemplo,
quando se assume a necessidade de procurar ser um bom estudante e profissional para servir
melhor à sociedade, optando por ir à escola em vez de ficar na rua ou seguir o crime.
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Em acréscimo, podem estar ocorrendo efeitos a partir de questões referentes a hábitos
de saúde. Estudos mostram que dormir um mínimo necessário de horas ajuda a prestar
atenção nas aulas e favorece o desempenho acadêmico (WANG; SABIA; CESUR, 2016). Por
outro lado, autores mostram que a religiosidade exerce uma influência positiva sobre
comportamentos saudáveis dos adolescentes, entre eles o hábito de dormir as horas
necessárias (WALLACE; FORMAN, 1998).
Ademais, podem existir outros canais indiretos, não avaliados neste trabalho, que
também estejam mediando os efeitos da religiosidade e somam-se aos efeitos diretos
encontrados. Alguns desses canais são relatados a seguir.
Uma possibilidade pode estar relacionada ao contexto social da religiosidade. Esta foi
uma das propostas feitas por Glanville et al. (2008). Os autores investigaram o papel do
capital social e da participação em atividades extracurriculares em mediar a relação entre a
participação em atividades religiosas e o desempenho acadêmico, evasão escolar do ensino
médio e conexão escolar. Eles verificaram que a participação religiosa promove maiores redes
de relacionamento intergeracional, redes de amizades com mais recursos educacionais e
normas, além de participação extracurricular. Essas variáveis responderam por uma pequena
parcela da influência da participação religiosa de adolescentes sobre seus resultados
acadêmicos.
Por outro lado, ainda no que diz respeito ao aspecto social proporcionado pela
religiosidade, pode-se evocar efeitos que estejam ocorrendo motivados por questões de
neurociências, conforme exposto no quadro 3. Concretamente, é apontado que indivíduos com
sentimentos de exclusão social apresentam dificuldades de raciocínio, tomada de decisão,
atenção e persistência quando se deparam com problemas complexos. Ademais, pessoas com
sentimentos de solidão podem ter reduzidas suas atividades no córtex pré-frontal quando
expostas a resolução de problemas de matemática (que demandam em geral o uso da função
executiva). Uma hipótese para o mecanismo do efeito indireto da religiosidade neste caso,
tendo em vista o exposto da literatura, poderia remeter ao contexto social e aos fatores de
capital social e network closure, se consideramos que a redução de sentimentos de exclusão
social e solidão podem melhorar o desempenho acadêmico de alunos. Cabe lembrar que, no
caso da religiosidade enquanto contexto escolar, o contexto social provavelmente não seria o
aspecto mais diretamente relacionado aos resultados, porque geralmente não se proporcionam
no colégio essas interações (ao passo que os outros dois contextos - ideológico e
transcendente – apresentam mais possibilidades de serem desenvolvidos em âmbito escolar).
Porém, pode-se supor que pelo contato com práticas religiosas no colégio, a pessoa queira
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participar também de atividades fora da escola e, por esse meio, tenha acesso aos recursos
proporcionados pelo contexto social.
Outro canal de efeitos poderia remeter a habilidades cognitivas. Neste sentido,
pesquisas multidisciplinares poderiam oferecer mais explicações. Por exemplo, para verificar
se há alguma influência da religiosidade sobre aspectos neurológicos que facilitem, de alguma
forma, o raciocínio ou outras questões relacionadas ao aprendizado.
O próximo subitem expõe as conclusões do presente estudo.

6.6 Conclusão
Este trabalho teve como objetivo investigar se competências socioemocionais são
mediadoras dos efeitos do contexto escolar da religiosidade sobre o desempenho acadêmico.
Por meio da modelagem de equações estruturais simultâneas e do método de inferência Sobel
test, verifica-se que a abertura a experiências, lócus de controle, conscienciosidade exercem
papel de mediação nesse processo. Percebe-se, portanto, que a religiosidade na escola exerce
efeitos positivos sobre as notas de matemática e português e que uma parcela desse efeito é
explicada por atributos socioemocionais.
Estudos mostram que o desempenho acadêmico pode ser influenciado pela promoção
do desenvolvimento socioemocional dos alunos (Durlak et al, 2011), porém ainda há poucas
pesquisas a respeito de como e porque isso ocorre (que competências impactam em que
aspectos cognitivos, assim como os mecanismos pelos quais isso acontece). Sendo mais bem
conhecido o processo pelo qual as competências socioemocionais influenciam de forma
mediadora o rendimento escolar, pode-se criar ou aprimorar políticas públicas que estimulem
tais efeitos, promovendo assim os resultados educacionais dos alunos.
Neste sentido, este estudo propôs distintos mecanismos para cada relação de mediação
apresentada, mediante o cruzamento dos resultados com os achados da literatura. Com isso, é
oferecido material para futuras pesquisas que visem aprofundar nos mecanismos propostos,
por meio de avaliação empírica a respeito do que é sugerido, evoluindo em termos teóricos e
práticos neste tema.
Finalizando este trabalho, procede-se às considerações finais da tese.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento socioemocional tem sido apontado como necessário para o bem
estar individual e o progresso social, motivo pelo qual é crescente o número de estudos sobre
formas de promovê-lo, sobretudo por meio da educação. Esta tese analisou dois aspectos
sobre as associações entre o desenvolvimento socioemocional e a religiosidade na escola: os
efeitos deste contexto escolar sobre as habilidades não cognitivas, sobretudo para alunos
menos favorecidos em termos socioeconômicos e familiares, e o papel de mediação das
competências socioemocionais nos efeitos deste contexto sobre o desempenho acadêmico.
Trata-se de uma iniciativa inédita em termos nacionais, se consideramos que, apesar
de existirem estudos internacionais sobre os efeitos socioemocionais da religiosidade, o
mesmo não se pode afirmar no contexto brasileiro. Além disso, não foram encontrados
estudos sobre a influência da religiosidade enquanto contexto escolar sobre o
desenvolvimento não cognitivo de alunos em âmbito nacional.
Os principais resultados encontrados sugerem uma contribuição deste contexto escolar
para a redução das desigualdades sociais, uma vez que exibe efeitos maiores e mais
abrangentes para alunos com baixa escolaridade materna, indicador estreitamente relacionado,
especialmente no Brasil, ao status socioeconômico. Neste sentido, algumas considerações
podem ser feitas.
Como afirmou Angel Gurría, secretário geral da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2015a), “a ausência de uma educação de qualidade é a
mais poderosa forma de exclusão social, impedindo as pessoas de se beneficiarem do
crescimento econômico e do progresso social. Reproduzindo esse quadro, o Brasil é um país
que exibe resultados educacionais preocupantes e que se destaca mundialmente pelo elevado
índice de desigualdade, apresentando um coeficiente Gini (indicador que reflete a
desigualdade de renda, entre 0 e 1) de 0,55. A média desse coeficiente entre os países
membros da OCDE é de 0,32 e o país mais desigual entre eles, o Chile, exibe uma taxa menor
do que a brasileira: 0,51 (OECD, 2015b). Um dos caminhos para reverter essa situação está
no que Heckman (2008) ressalta: a desigualdade social pode ser reduzida mediante a
promoção de habilidades na população mais vulnerável. Segundo Heckman, Stixrud, and
Urzua (2006) e Borghans et al. (2008), as competências socioemocionais são fortes preditores
de sucesso socioeconômico, sendo tão importantes quanto habilidades relacionadas à
cognição para produzir resultados na vida adulta. Mais ainda, atributos socioemocionais
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promovem o desenvolvimento dos cognitivos e podem ser estimulados por intervenções e
outros meios junto a famílias desfavorecidas (HECKMAN, 2008).
Neste sentido, este trabalho investigou os efeitos do contexto escolar da religiosidade
sobre as habilidades socioemocionais de adolescentes da rede pública do Rio de Janeiro. Em
relação à amostra total de estudantes, os resultados mostram que a religiosidade na escola
contribui para o aumento da abertura a experiências, lócus de controle, autoconfiança,
autoestima e reflexão. Com menores magnitudes e significância, verificaram-se incrementos,
também, na conscienciosidade e na amabilidade. Os achados sugerem que a religiosidade no
âmbito educacional contribui, de forma mais expressiva, para a redução de desigualdades em
termos socioemocionais de alunos com baixo nível de educação da mãe, de forma que esses
se equiparam relativamente aos favorecidos nesse quesito. Também é reduzida a desigualdade
quando a vulnerabilidade do aluno é relacionada a outras questões (ambiente de leitura ou
envolvimento de pais), porém de forma diferente e em um número menor de competências.
Permanece, entretanto, em comum, um aumento comum a todos os subgrupos de alunos
desfavorecidos: o incremento nos índices de conscienciosidade. Os alunos favorecidos
também apresentam benefícios em seu desenvolvimento socioemocional, porém com menores
magnitudes e se caracterizando especialmente por um acréscimo na abertura a experiências e
reflexão.
Assim sendo, entre as aportações deste trabalho está a consideração de que não
verificar a existência de um contexto de religiosidade no âmbito escolar pode levar a um viés
nos resultados de pesquisas quando se investigam habilidades não cognitivas e, especialmente
quando se comparam grupos de diferentes níveis de escolaridade materna. Como se pôde
averiguar, o desenvolvimento socioemocional de adolescentes com mães de baixa educação
apresenta maiores benefícios na presença de um contexto escolar com religiosidade. Portanto,
analisar conjuntamente alunos de escolas com e sem práticas religiosas pode levar a
resultados enviesados pela endogeneidade dessa variável.
Por outro lado, foram identificados efeitos diretos e indiretos da religiosidade na
escola sobre as notas de português e matemática dos alunos, sendo que algumas habilidades
mostraram-se como responsáveis por uma parcela de mediação nesses efeitos,
especificamente a conscienciosidade, a abertura a experiências e o lócus de controle. Esse fato
reforça o que vem sendo apontado por inúmeros pesquisadores da atualidade, sobre a
importância de se promover o desenvolvimento socioemocional tendo em vista também à
melhora dos indicadores educacionais.
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Observa-se que os dados utilizados neste trabalho possuem uma vantagem de redução
de viés de seleção de amostra se comparados a outros provenientes de pesquisas no campo de
religiosidade fora do âmbito escolar, uma vez que pessoas que buscam uma maior
religiosidade podem, por um lado, ser impulsionadas a isso devido a alguns atributos
socioemocionais positivos prévios (como amabilidade, por exemplo, que pode contribuir para
o indivíduo se identificar pessoalmente com propósitos de ajuda humanitária, etc.) ou também
negativos, como seria o caso de pessoas que buscam a religião como forma de resolver
problemas em sua vida ou em busca de conforto espiritual, como seria o caso de pessoas com
depressão, conforme exposto por Cooley Fruehwirth et. al (2016). No caso de alunos de
colégios públicos, a redução desse viés é ainda mais expressiva do que nos casos de escolas
particulares, uma vez que tais estudantes possuem menos opções de mobilidade física, sendo
o critério de escolha do colégio normalmente algumas questões práticas, como a proximidade
da casa ou do trabalho dos pais.
Por fim, considera-se que, da mesma forma que a religiosidade vem sendo indicada
como um recurso para políticas públicas em outros âmbitos como, por exemplo, da saúde
(COOLEY FRUEHWIRTH et. al, 2016), seu potencial para promover o desenvolvimento
socioemocional deve ser levado em consideração em políticas que tenham por objetivo
oferecer uma melhor educação, de forma a reduzir as desigualdades sociais.
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Tabela 13. Estimativa dos efeitos do contexto de religiosidade nas habilidades
socioemocionais - amostra total de alunos
Habilidade
Socioemocional
Conscienciosidade
Extroversão
Estabilidade Emocional
Amabilidade
Abertura a Experiências
Lócus de Controle
Autoconfiança
Autoestima
Reflexão

Coeficiente

Erro
padrão

P-Valor

N

R
Quadrado

0,038
0,019
-0,001
0,034
0,062
0,055
0,054
0,044
0,076

0,021
0,021
0,020
0,021
0,021
0,020
0,022
0,021
0,022

0,069
0,359
0,971
0,099
0,003
0,007
0,013
0,041
0,000

11660
11661
11660
11659
11661
11660
11565
11344
11492

0,068
0,035
0,109
0,040
0,087
0,037
0,024
0,031
0,049

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de campo
realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.

Tabela 14. Estimativa dos efeitos do contexto de religiosidade nas habilidades
socioemocionais - alunos com baixa escolaridade materna
Habilidade
Socioemocional
Conscienciosidade
Extroversão
Estabilidade Emocional
Amabilidade
Abertura a Experiências
Lócus de Controle
Autoconfiança
Autoestima
Reflexão

Coeficiente

Erro
padrão

P-Valor

N

R
Quadrado

0,151
0,067
0,057
0,059
0,101
0,110
0,125
0,102
0,099

0,039
0,039
0,039
0,039
0,040
0,038
0,044
0,041
0,042

0,000
0,089
0,144
0,136
0,013
0,003
0,004
0,012
0,018

3181
3182
3181
3182
3182
3182
3152
3100
3137

0,061
0,035
0,105
0,036
0,075
0,035
0,017
0,033
0,046

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de campo
realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.
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Tabela 15. Estimativa dos efeitos do contexto de religiosidade nas habilidades
socioemocionais - alunos com alta escolaridade materna
Habilidade
Socioemocional
Conscienciosidade
Extroversão
Estabilidade Emocional
Amabilidade
Abertura a Experiências
Lócus de Controle
Autoconfiança
Autoestima
Reflexão

Coeficiente

Erro
padrão

P-Valor

N

R
Quadrado

-0,008
0,012
-0,022
0,030
0,065
0,043
0,062
0,016
0,096

0,033
0,034
0,033
0,033
0,033
0,032
0,034
0,034
0,034

0,801
0,712
0,508
0,362
0,050
0,181
0,064
0,636
0,004

4842
4842
4842
4842
4842
4842
4808
4723
4771

0,065
0,033
0,111
0,039
0,073
0,038
0,021
0,028
0,048

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de campo
realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.

Tabela 16. Estimativa dos efeitos do contexto de religiosidade nas habilidades
socioemocionais - alunos com pais sem frequência de leitura
Habilidade
Socioemocional
Conscienciosidade
Extroversão
Estabilidade Emocional
Amabilidade
Abertura a Experiências
Lócus de Controle
Autoconfiança
Autoestima
Reflexão

Coeficiente

Erro
padrão

P-Valor

N

R
Quadrado

0,122
0,054
-0,002
0,044
0,121
0,072
0,129
0,055
0,154

0,045
0,047
0,045
0,046
0,044
0,046
0,050
0,050
0,048

0,006
0,254
0,971
0,331
0,006
0,111
0,010
0,267
0,001

2505
2505
2505
2504
2505
2504
2486
2431
2464

0,081
0,038
0,114
0,052
0,094
0,041
0,028
0,035
0,052

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de campo
realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.
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Tabela 17. Estimativa dos efeitos do contexto de religiosidade nas habilidades
socioemocionais - alunos com pais com frequência de leitura
Habilidade
Socioemocional
Conscienciosidade
Extroversão
Estabilidade Emocional
Amabilidade
Abertura a Experiências
Lócus de Controle
Autoconfiança
Autoestima
Reflexão

Coeficiente
0,018
0,008
0,000
0,033
0,049
0,052
0,033
0,041
0,056

Erro
padrão
0,023
0,023
0,023
0,023
0,024
0,023
0,024
0,024
0,024

P-Valor

N

0,431
0,734
0,988
0,159
0,039
0,020
0,168
0,080
0,021

9155
9156
9155
9155
9156
9156
9079
8913
9028

R
Quadrado
0,049
0,029
0,099
0,036
0,071
0,030
0,019
0,025
0,042

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de campo
realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.

Tabela 18. Estimativa dos efeitos do contexto de religiosidade nas habilidades
socioemocionais - alunos sem incentivo de pais
Habilidade
Socioemocional
Conscienciosidade
Extroversão
Estabilidade Emocional
Amabilidade
Abertura a Experiências
Lócus de Controle
Autoconfiança
Autoestima
Reflexão

Coeficiente

Erro
padrão

P-Valor

N

R
Quadrado

0,118
0,045
0,011
-0,004
0,049
0,140
0,044
0,114
0,062

0,050
0,053
0,051
0,054
0,053
0,050
0,054
0,058
0,056

0,017
0,397
0,823
0,947
0,357
0,005
0,412
0,050
0,267

1954
1954
1954
1952
1954
1953
1940
1908
1926

0,061
0,047
0,116
0,035
0,098
0,036
0,030
0,029
0,060

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de campo
realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.
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Tabela 19. Estimativa dos efeitos do contexto de religiosidade nas habilidades
socioemocionais - alunos com incentivo de pais
Habilidade
Socioemocional
Conscienciosidade
Extroversão
Estabilidade Emocional
Amabilidade
Abertura a Experiências
Lócus de Controle
Autoconfiança
Autoestima
Reflexão

Coeficiente

Erro
padrão

P-Valor

N

R
Quadrado

0,023
0,016
-0,002
0,045
0,065
0,038
0,056
0,031
0,077

0,023
0,023
0,022
0,022
0,023
0,022
0,024
0,023
0,024

0,306
0,481
0,917
0,046
0,004
0,084
0,020
0,181
0,001

9706
9707
9706
9707
9707
9707
9625
9436
9566

0,040
0,028
0,106
0,029
0,072
0,030
0,023
0,020
0,039

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de campo
realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.

Tabela 20. Estimativa dos efeitos do contexto de religiosidade nas habilidades
socioemocionais - alunos com baixa escolaridade materna: meninos
Habilidade
Socioemocional
Conscienciosidade
Extroversão
Estabilidade Emocional
Amabilidade
Abertura a Experiências
Lócus de Controle
Autoconfiança
Autoestima
Reflexão

Coeficiente

Erro
padrão

P-Valor

N

R
Quadrado

0,195
0,168
-0,015
0,096
0,152
0,108
0,093
0,094
0,189

0,062
0,063
0,057
0,065
0,068
0,057
0,068
0,062
0,069

0,002
0,008
0,799
0,141
0,025
0,057
0,171
0,131
0,006

1157
1157
1157
1157
1157
1157
1147
1129
1141

0,069
0,043
0,033
0,039
0,075
0,044
0,026
0,050
0,055

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de campo
realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.
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Tabela 21. Estimativa dos efeitos do contexto de religiosidade nas habilidades
socioemocionais – alunos com baixa escolaridade materna: meninas
Habilidade
Socioemocional
Conscienciosidade
Extroversão
Estabilidade Emocional
Amabilidade
Abertura a Experiências
Lócus de Controle
Autoconfiança
Autoestima
Reflexão

Coeficiente

Erro
padrão

P-Valor

N

R
Quadrado

0,138
0,009
0,114
0,042
0,068
0,120
0,157
0,117
0,037

0,051
0,050
0,053
0,050
0,050
0,050
0,057
0,054
0,053

0,006
0,857
0,031
0,405
0,174
0,016
0,006
0,031
0,487

2024
2025
2024
2025
2025
2025
2005
1971
1996

0,054
0,033
0,028
0,037
0,085
0,041
0,021
0,037
0,054

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de campo
realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.

Tabela 22. Estimativa dos efeitos do contexto de religiosidade nas habilidades
socioemocionais de alunos com dummy de 3 vulnerabilidades = 1 (baixa escolaridade
materna, pais sem frequência de leitura e sem incentivo de pais)
Habilidade
Socioemocional
Conscienciosidade
Extroversão
Estabilidade Emocional
Amabilidade
Abertura a Experiências
Lócus de Controle
Autoconfiança
Autoestima
Reflexão

Coeficiente

Erro
padrão

P-Valor

N

R
Quadrado

0,280
0,081
0,154
0,062
0,190
0,336
0,283
0,156
0,161

0,113
0,127
0,124
0,119
0,128
0,124
0,142
0,145
0,138

0,014
0,524
0,215
0,604
0,138
0,007
0,046
0,285
0,243

339
339
339
339
339
339
337
329
332

0,126
0,051
0,142
0,117
0,132
0,163
0,084
0,102
0,092

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de campo
realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.
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Tabela 23. Estimativa dos efeitos do contexto de religiosidade nas habilidades
socioemocionais de alunos com dummy de 3 vulnerabilidades = 0 (baixa escolaridade
materna, pais sem frequência de leitura e sem incentivo de pais)
Habilidade
Socioemocional
Conscienciosidade
Extroversão
Estabilidade Emocional
Amabilidade
Abertura a Experiências
Lócus de Controle
Autoconfiança
Autoestima
Reflexão

Coeficiente

Erro
padrão

P-Valor

N

R
Quadrado

0,040
0,008
0,002
0,035
0,059
0,039
0,058
0,042
0,074

0,023
0,023
0,022
0,023
0,023
0,022
0,024
0,023
0,023

0,080
0,711
0,919
0,123
0,009
0,077
0,015
0,067
0,002

9813
9814
9813
9814
9814
9814
9733
9562
9674

0,061
0,029
0,107
0,035
0,074
0,034
0,017
0,028
0,041

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Censo Escolar, Prova Brasil e microdados da pesquisa de campo
realizada na rede estadual do Rio de Janeiro.

