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RESUMO
O objetivo desse estudo é verificar a correlação entre o desempenho escolar e as forças de caráter, considerando o
argumento de que as forças de caráter influenciam, pelo menos em parte, a mais emoções positivas, mais engajamento,
sentido,  realização,  melhores  relacionamentos  e  desse  modo,  no  aumento  do  bem-estar  subjetivo.  Nesse  sentido,
acredita-se  que  as  Forças  de  Caráter  podem auxiliar,  além do  aumento  do  bem-estar  subjetivo,  no  aumento  do
desempenho escolar.  Assim, ter-se-á como metodologia para esse estudo, a Escala de Forças de Caráter, que contém
71 itens e busca mensurar as 24 forças de caráter e uma planilha com informações a respeito da média do desempenho
escolar dos alunos participantes desse estudo. A hipótese esperada é que o desempenho escolar tenha uma correlação
positiva com as forças de caráter.
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1 INTRODUÇÃO

A educação precisa renovar-se, tornar-se mais atrativa e para isso é necessário investir em
pesquisas que indiquem o que faz com que o aluno se interesse pela aprendizagem e tenha um bom
desempenho escolar; em vista disso, com base na Psicologia Positiva, o objetivo desse estudo é
verificar a correlação entre o desempenho escolar e as forças de caráter.

Nesse sentido,  sabe-se que a Psicologia Positiva é um conceito  que surgiu  nos Estados
Unidos, em 1998, a partir da iniciativa de Martin Seligman e renomados cientistas1, que tem como
foco de seus estudos o bem-estar e o florescimento humano2, com o objetivo de aumentá-los, de
desenvolvê-los.  Sendo  que  para  alcançar  esse  objetivo,  a  Psicologia  Positiva  elenca  cinco
elementos  de  base  necessários  para  o  desenvolvimento  do  bem-estar  e  florescimento  em sua
perspectiva: emoção positiva, engajamento, sentido, relacionamentos positivos, e realização. 

Desse modo, as forças de caráter são, de acordo com Seligman, o alicerce para o aumento
do bem-estar e do florescimento. Assim sendo, o emprego mais frequente das forças, leva a mais
emoção positiva, mais sentido, mais engajamento, mais realização, melhores relacionamentos e, por
conseguinte, um aumento do bem estar (SELIGMAN, 2012).

As forças de caráter – conceito da Psicologia Positiva – são 24 características positivas do ser
humano, refletidas em pensamentos, sentimentos e comportamentos e existem em graus. São elas:
1)  Criatividade,  2)  Curiosidade,  3)  Pensamento  Crítico/Lucidez,  4)  Amor-pelo  Aprendizado,  5)
Perspectiva, 6) Autenticidade, 7) Bravura, 8) Persistência, 9) Entusiasmo, 10) Bondade, 11) Amor,
12) Inteligência Social/Emocional, 13) Justiça, 14) Liderança, 15) Trabalho em Equipe, 16) Perdão,
17) Modéstia, 18) Prudência, 19) Autorregulação, 20) Apreciação da Beleza e da Excelência, 21)
Gratidão,  22)  Esperança  e  Otimismo,  23)  Humor,  24)  Espiritualidade  (PARK,  PETERSON,  &
SELIGMAN, 2006; SELIGMAN, 2009).

A hipótese de que o emprego mais frequente das forças de caráter levam a mais emoções
positivas, mais engajamento, sentido, realização e melhores relacionamentos, promovendo assim

1 Mihaly Csikszentmihalyi, Ray Fauler, Chirs Peterson, George Vaillant, Ed Diener, dentre outros.
2 “[...]  condição que permite o desenvolvimento pleno, saudável  e positivo  dos aspectos psicológicos,  biológicos e
sociais dos seres humanos” (KEYES; HAID  2003, apud PALUDO;  KOLLER  2007,  p.  10).
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um  aumento  no  bem-estar  subjetivo,  foi  confirmado  por  algumas  pesquisas,  como  pode  ser
observado no estudo de Oliveira (et al., 2016).

Estudiosos da Psicologia Positiva desejam, por meio da Educação Positiva transportar os
resultados positivos da Psicologia Positiva para o ambiente educacional. Assim, entende-se que “a
Educação Positiva é um paradigma desenvolvido recentemente que, em termos gerais, refere-se à
aplicação  da  Psicologia  Positiva  em  contextos  educacionais”,  sendo  definida  ainda  como  a
Educação tradicional centrada no desenvolvimento de habilidades acadêmicas (GREEN, OADES;
ROBINSON, 2011; SELIGMAN, 2011 apud NORRISH, et al., 2013, p.148).

Sendo  assim,  pesquisadores  acreditam  que  cultivar  o  florescimento  e  o  bem-estar  no
ambiente  escolar  pode  se  converter  em  benefícios  para  o  desenvolvimento  de  habilidades
acadêmicas, pois há evidências que sugerem que os alunos que desenvolvem o florescimento e o
bem-estar  demonstram um desempenho  acadêmico  melhor  (NORRISH,  2013),  e  que  uma  das
formas de se desenvolver o bem-estar e o florescimento é desenvolvendo as forças e caráter, já que
esta seria o alicerce da teoria do bem-estar da psicologia positiva.

Suldo et al. (2011  apud NORRISH, 2013) descobriram que os estudantes com maior bem-
estar demonstraram notas mais altas e menores taxas de ausências escolares. Da mesma forma,
Howell  (2009  apud NORRISH,  2013)  descobriu  que estudantes  com maior  bem-estar  relataram
também notas melhores e além disso,  maior  autocontrole  e menor procrastinação comparado a
outros alunos (NORRISH, 2013). 

Diante do exposto, pretende-se então, investigar a correlação entre desempenho escolar e
forças e caráter, baseado no que discorrem as teorias sobre o assunto até o momento, como pode
ser observado o discorrer acima.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A modalidade de pesquisa do presente estudo será exploratória, na medida em que pretende
explorar uma área do conhecimento ainda pouco investigada. Será ainda correlacional, na medida
em que pretende fazer uma investigação específica da relação entre o desempenho escolar e as
forças de caráter e será ainda quantitativa,  pois trata-se de uso de instrumento padronizado de
dados psicométricos.

Diante  do exposto,  faz-se  necessário  especificar  os  participantes  deste  estudo.  Assim,  a
amostra será composta por 100 estudantes de ensino médio tanto de escolas públicas quanto de
escolas particulares, do Município de Tijucas/SC.

Para este estudo será utilizada a Escala de Forças de Caráter (NORONHA et al., 2015). Essa
Escala contém 71 itens e busca mensurar as 24 forças de caráter, sendo que cada uma das forças
de  caráter  possui  três  questões  para  avaliá-las,  exceto  apreciação  do  belo,  cuja  avaliação  é
composta por dois itens, somando assim 71. As respostas são apresentadas em uma escala tipo
Likert variando de 0 a 4 pontos, desde “nada a ver comigo” (0) a “tudo a ver comigo” (4). Essa escala
foi criada no Brasil, com base no modelo de Peterson e Seligman (2004). A pesquisa de validação
foi realizada com 426 universitários, com idades entre 18 e 57 anos.

Será  utilizada  também  uma  planilha  contendo  o  desempenho  escolar  dos  alunos  que
responderam a escala de forças, desde o 1º até o 4º bimestre.

A escala será aplicada coletivamente, em sala de aula, em horário previamente acordado com
a  diretoria  de  cada  escola.  Posteriormente  será  feito  uma  planilha  para  o  acompanhar  o
desempenho escolar de cada aluno que respondeu a escala de forças de caráter.

Por fim, será realizado a correlação entre os dados, considerando o método de análise de
conteúdo. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  hipótese esperada é que o  desempenho escolar  tenha uma correlação positiva  com a
maioria  das forças.  Hipótese essa, baseada nos estudos teóricos de Norrish  et  al.,  (2013),  que
discorre sobre uma relação positiva entre o desempenho escolar e bem-estar e o florescimento.
Assim, Norrish (et al, 2013) defende que: cultivar o florescimento e o bem-estar, pode ter benefícios
para o desenvolvimento de habilidades acadêmicas, pois há evidências que sugerem que os alunos
com maior bem-estar demonstram um desempenho acadêmico melhor, com notas mais altas, maior
autocontrole, menos procrastinação nas tarefas e menores taxas de ausências escolares. 

Essa hipótese também é ampara nos estudos teóricos de Seligman (2009) que defende a
ideia  de  que  as  forças  de  caráter  sejam o  suporte  para  o  desenvolvimento  do  bem-estar  e  o
florescimento  humano,  e  ainda  no  estudo  de  Oliveira  et  al.,  (2016),  que  confirma,  pelo  menos
parcialmente,  a  teoria  de  Seligman:  os  “resultados  do  presente  estudo  demonstraram  que  há
correlações significativas positivas entre as forças de caráter e o BES, sendo que algumas parecem
ter mais relação com o aumento de BES que outras” (OLIVEIRA et al., 2016).

Ou  seja,  o  maior  emprego  das  forças  de  caráter  gera  um  maior  bem-estar,  que
consequentemente reflete em uma melhora no desempenho acadêmico. Sendo assim, supõe-se que
os  alunos  que  tiverem  um  nível  mais  elevado  no  emprego  das  forças  de  caráter  também
apresentarão notas mais elevadas, bem como os alunos com níveis mais baixos no emprego das
forças de caráter notas mais baixas, sendo representado assim, por uma correlação positiva entre as
forças de caráter e o desempenho acadêmico.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa é de extrema relevância, pois a educação, em especial  a educação
pública,  encontra-se  carente  de  atenção,  de  novos  métodos  e  práxis  que  possam  melhorar  a
qualidade da educação brasileira.  Desse modo,  pesquisas com o propósito  de investigar  novas
possibilidades e apontar novos horizontes no âmbito da educação, tornam-se valiosas a medida que
possam proporcionar  um novo fôlego e  abrir  caminhos antes  desconhecidos;  que é o  caso da
presente pesquisa sobre a correlação entre forças de caráter e desempenho escolar. 

Assim, independente do resultado, essa pesquisa pode trazer descobertas valiosíssimas tanto
para o fazer docente, quanto para a ciência educacional, abrindo caminho para novas pesquisas e
novas práxis educacional. 
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