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• Sociologia da educação

• Acesso e permanência de estudantes de

diferentes origens socioculturais no

sistema educacional

• Qualidade e equidade

• Qual a influência das redes religiosas?
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A distribuição entre diferentes confissões religiosas 

da maioria dos responsáveis por alunos que 

frequentam escolas de prestígio/melhor 

desempenho:

▪ Reflexo da distribuição das religiões na 

população? 

▪ Alguma religião predomina em algumas escolas? 

▪ Confissão religiosa ↔ NSE / capital cultural ➔

acesso a escolas com bom desempenho e 

prestígio
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Objetivos da pesquisa:

1. Identificar possíveis influências das redes

religiosas nas estratégias familiares de escolha do

estabelecimento de ensino.

2. Verificar em que medida práticas familiares que

favorecem a escolarização bem sucedida dos filhos

se encontram relacionadas à participação das

famílias em redes religiosas.
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As bases utilizadas para análise macrossociológica foram:

▪ Censo demográfico IBGE/2010

▪ Censo escolar/ INEP 2011

▪ SAEB/INEP (2005 a 2011)

▪ Cadastro de alunos matriculados na Secretaria Municipal de 

Educação do Rio de Janeiro (2011)

A análise estatística foi complementada por 30 visitas às

diferentes escolas e 27 entrevistas semiestruturadas:

• gestores (4 diretores e 3 coordenadores);

• professores (4);

• familiares (12).
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Interlocução teórica:

▪ Desigualdade do sistema educacional brasileiro

▪ Religião e escolarização: inserção do tema 

religião nos questionários da Prova Brasil 2011.

▪ Sociologia da religião:

▪ paradigma da secularização;

▪ laicidade;

▪ presença do religioso no espaço público.
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Religião, cor declarada, escolaridade e renda no município do Rio de Janeiro. 

Fonte: Censo demográfico 2010/ IBGE
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Desenho da pesquisa qualitativa:

▪ 5º ano - fim do 1º segmento - necessidade do aluno

mudar de unidade escolar.

▪ 2ª CRE - oferta de escolas municipais é muito alta e

grande variação de prestígio e resultados.

Duas escolas com resultados 

acima da média do município 

e duas escolas com 

resultados abaixo da média. 

Apenas 1º segmento, com 

turmas desde a educação 

infantil ao 5º ano.

4 escolas da 

SME/RJ 

1º segmento 

(5º Ano) 

da 2ª CRE
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Operacionalização dos Conceitos:

• Desempenho  - IDEB

• Religião declarada - Ficha cadastral SME/RJ

Resultados das escolas A, B, C, D na Prova Brasil em 2011 - 5º ano. 

 Língua Portuguesa Matemática Taxa de aprovação: 

Escola A 
248,16 274,29 98.6 

Escola B 
252,56 278,09 92.7 

Escola C 204,06 217,31 84.7 

Escola D 185,77 203,22 92.7 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INEP. 
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As escolas e seu entorno

Fonte: Elaboração da autora com apoio de André Regis a partir dos dados do INEP.
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• Escola A: coesão; contratos de sucesso; NSE.

• Escola B: a despeito da distância; paradidáticos.

• Escola C: redes e parcerias com o entorno.

• Escola D: avaliação e desigualdade social.

IDEB 2011:

A = 7,6 C = 4,9

B = 7,4 D = 4,9
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Resultados:

Escola: 

• Parceria com redes 

• Conflitos

Família:

• Segurança

• Nível socioeconômico

• Distorção idade-série

• Arranjo familiar
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Desafios e perspectivas futuras de investigação:

• Aproximação do desempenho por escola;

• Acesso aos microdados dos alunos insuficiente;

• Necessidade de um código de identificação comum entre 

as bases contendo as informações dos alunos;

• Necessidade de um tempo maior de observação na análise 

qualitativa;

• Intolerância religiosa no espaço escolar;

• Embaraço por parte dos gestores sobre o tema.


