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RESUMO 

 
Ressalta a necessidade de compreender demograficamente alguns aspectos 
que circundam o letramento da população de Ensino Fundamental. O objetivo é 
identificar de que maneira uma ação comprometida com a análise de redes 
pessoais contribui para perceber os níveis de capitais cultural e social, 
responsáveis pelo letramento familiar e consequente sucesso escolar de 
alunos do Ensino Fundamental. Apresenta as percepções demográficas e a 
demanda escolar do município de São Gonçalo do Amarante/RN, ambiente de 
desenvolvimento da pesquisa. Proporciona um respaldo teórico que expõe o 
letramento com foco nas práticas letradas do contexto familiar e no debate 
acerca do (in)sucesso escolar; revela o capital cultural e o capital social como 
propulsores do habitus de estudar; manifesta como as redes pessoais atuam 
nas ações produzidas pelos atores de determinado grupo. São estudos 
proeminentes que demostram relevância científica, despertam novas 
perspectivas e colaboram para reflexões críticas sobre as práticas letradas. A 
metodologia é delineada por uma pesquisa exploratória de natureza quali-
quantitativa que tem como fonte de dados os censos demográficos e escolares, 
e as informações obtidas junto à comunidade escolar. Dados primários que 
foram coletados numa turma de 5º Ano do Ensino Fundamental através da 
aplicação de questionários e matrizes relacionais. Os procedimentos da 
pesquisa se apoiam na estatística descritiva, na seleção de métricas de redes e 
na observação direta. Ao averiguar dados sociodemográficos bem como 
estruturas e composições de redes pessoais, identificou-se que alunos de um 
mesmo contexto e com características sociais semelhantes possuem 
singularidades que os diferenciam nas práticas relacionais e interferem no 
desenvolvimento do letramento familiar. Assim, as restrições e as contribuições 
para o aprendizado de leitura e escrita e, consequentemente, para o 
desempenho escolar são motivadas conforme as influências exercidas pelos 
atores que compõem as redes dos alunos. Considera, ao final, que o 
desenvolvimento de ações voltadas ao letramento familiar e elaboradas com 
base na análise de redes pessoais produzem conhecimentos significativos os 
quais podem transpor as barreiras do insucesso escolar, melhorar os 
indicadores e ampliar as projeções educacionais. 
 
Palavras-chave: Letramento familiar. Redes pessoais. Capital cultural. Capital 
social. 
 
 
 



  
 

ABSTRACT 
 

It highlights the need to understand demographically some aspects that 
surround the literacy of the population of elementary school. The objective is to 
identify how an action committed to the analysis of personal networks 
contributes to perceive the levels of cultural and social capital responsible for 
the family literacy and consequent school success of elementary school 
students. It presents the demographic perceptions and the school demand of 
São Gonçalo do Amarante/RN, place of development of the research. It 
provides a theoretical contribution that exposes literacy with a focus on the 
practices of the family context and the debate about school failure, reveals the 
cultural capital and social capital as propellants of the habitus of studying, 
manifests how personal networks act in the productions of actors of a certain 
group. These are prominent studies that demonstrate scientific relevance, raise 
new perspectives, and collaborate for critical reflections on literate practices. 
The methodology is delineated by an exploratory research of a qualitative and 
quantitative nature that has as data sources the demographic and school 
censuses, and the informations obtained in the school community. Primary data 
that were collected in a class of 5th year of Elementary School through the 
application of relational questionnaires and matrices. The research procedures 
are based on descriptive statistics, selection of network metrics and direct 
observation. With the sociodemographic data and the structures and 
compositions of personal networks, it was identified that students of the same 
context and with similar social characteristics have singularities that differentiate 
them in the relational practices and interfere in the development of familiar 
literacy. Thus the restrictions and contributions to the learning of reading and 
writing and consequently to the school performance are motivateds according to 
the influences exerted by the actors of the networks of the students. In the end 
it considers that the development of actions aimed at family literacy and 
elaborateds according the analysis of personal networks produce significant 
knowledge which can overcome the barriers of school failure, improve 
indicators and broaden educational projections. 
 
Keywords: Family literacy. Personal networks. Cultural capital. Social capital. 
Action research. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante da complexidade que envolve a área da demografia e dos 

estudos populacionais, percebe-se a necessidade de compreender os aspectos 

sociodemográficos e culturais que circundam a população do Ensino 

Fundamental, estudantes em idade escolar de 6 a 14 anos. Pois, nota-se a 

ocorrência da queda no ritmo do crescimento populacional e a desestabilização 

da distribuição etária em muitas cidades brasileiras. Evento que oportuniza a 

criação de circunstâncias que beneficiam o sistema público de educação.  

Ao observar no Brasil os levantamentos do Censo Demográfico e da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), é possível considerar 

que as desigualdades socioeconômicas do país ainda são recorrentes. 

Problema que incide diretamente sobre as questões que remetem à 

disponibilização de bens materiais e simbólicos para a população. Nesse 

aspecto, entende-se a educação formal como um desses bens. Assim, em 

reforço a essa afirmação, compreende-se que a educação primária não é 

suficiente para iniciar o crescimento econômico nos países em 

desenvolvimento (LUTZ; CUARESMA; SANDERSON, 2008), como no caso do 

Brasil. Todavia, ela é imprescindível porque é nesse nível de ensino que o 

estudante requer um olhar especial da sociedade – já que, na mais tenra idade, 

a capacidade de assimilação do ser humano é maior. E é justamente nessa 

etapa da vida que se inicia a formação do cidadão. 

Deste modo, salienta-se que é na população dos anos iniciais da 

Educação Básica que se encontra o arcabouço que dá sustento à formação do 

cidadão íntegro, participativo e comprometido. Considera-se, então, que é 

nesse público que se deposita a esperança da construção de uma sociedade 

próspera e menos desigual. Para tanto, ressaltam-se as potencialidades de 

aprendizagem da população de Ensino Fundamental, elemento que demanda 

compreensão daquilo que lhe proporciona o habitus de estudar, que são 

disposições que garantem a ela o sucesso escolar e o presumível 

prosseguimento nos outros níveis educacionais (NOGUEIRA; CATANI, 2012).  

Evidencia-se, nesse ponto, a apreensão do letramento – conceito que 

corresponde aos usos linguísticos por meio de práticas e eventos de leitura e 

escrita que se situam socialmente e têm significados estabelecidos por meio de 
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uma cultura. Desse modo, faz-se a referência ao que Street (1984) coloca 

como usos da escrita que alcançam significações e valores simbólicos em 

contextos distintos. Não obstante, esta pesquisa traça uma apreciação que 

incide especialmente no letramento familiar de alunos do Ensino Fundamental. 

Portanto, é uma investigação que compreende o desenvolvimento das práticas 

letradas de pessoas que “se apóiam [sic] relacionalmente nas ações dos 

adultos” (LAHIRE,1997, p.17), ou seja, os pais ou os componentes do núcleo 

familiar mais próximo. 

Tal abordagem ratifica que a interação dos estudantes de Ensino 

Fundamental com seus familiares origina ações que proporcionam 

aprendizagens. Estas são incorporadas e posteriormente se tornam habitus 

que produzem efeitos no desempenho escolar. Nessa perspectiva, lança-se 

mão de uma concepção pormenorizada acerca do capital cultural1 do contexto 

familiar. Uma vez que, conjectura-se que o núcleo familiar pode ser tido como 

um moldador da vida humana, pois é no âmago da família que se situa uma 

importante rede de apoio e onde se inicia o ciclo de aprendizado de uma 

pessoa. É nessa instituição que os conhecimentos aprendidos transcendem e 

se traduzem em valores culturais, sociais e educacionais que podem perdurar 

por toda a vida.  

Nessa perspectiva, Soares, W. (2002) revela que as relações parentais e 

de amizade são composições de redes sociais relevantes que provocam 

influência nas decisões e na aquisição de apoios. Compreende-se, então, a 

abrangência que o letramento pode proporcionar, visto como é possível 

vincular seus aspectos, que correspondem às ações de intercâmbio produzidas 

pelos indivíduos, relações mantidas pelo capital social, com as práticas de usos 

da leitura e escrita da população em idade escolar de 6 a 14 anos.  

Em decorrência das considerações expostas, questiona-se: como uma 

ação voltada ao letramento familiar e à análise de redes pessoais proporciona 

base para o sucesso escolar de alunos do Ensino Fundamental, o grupo etário 

de 6 a 14 anos de idade? Tal reflexão é definida como o problema norteador 

desta pesquisa.  

                                            
1
Pode ser estabelecido como elemento da herança familiar que proporciona grande 

impacto no destino escolar de um indivíduo. Conceito desenvolvido e ampliado nos estudos do 
sociólogo francês Pierre Bourdieu. 
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Assim, apresentam-se as hipóteses de que: 

i. O trabalho com análise de redes pessoais auxilia na identificação de 

educandos com diferentes níveis de capitais cultural e social, fato que 

possibilita compreender o desempenho escolar da população do Ensino 

Fundamental e, especialmente, apoiar programas de letramento; 

ii. Estudantes com sucesso escolar possuem interação familiar favorável 

ao letramento e têm vínculos relacionais que influenciam o 

desenvolvimento de práticas letradas.  

Pensar num tema que possibilitasse o desenvolvimento de uma 

pesquisa na área da demografia, e ao mesmo tempo refletisse as demandas do 

campo educacional, permitiu uma revisão criteriosa no que diz respeito a 

alguns conceitos acadêmico-científicos importantes. Diante dessa perspectiva, 

o trabalho aqui apresentado teve o objetivo de identificar de que maneira uma 

ação comprometida com a análise de redes pessoais contribui para perceber 

os níveis de capitais cultural e social, responsáveis pelo letramento familiar e 

consequente sucesso escolar de alunos do Ensino Fundamental.  

É interessante esclarecer que a justificativa desse estudo repousa no 

entendimento daquilo que acontece no contexto familiar que colabora com as 

práticas letradas de alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental de 

determinada escola do município São Gonçalo do Amarante (SGA) do Rio 

Grande do Norte (RN). Nesse sentido, compreende-se que este trabalho tem 

um caráter documental preponderante, pois o conceito de letramento familiar é 

bastante contemporâneo, não possui uma literatura especializada muito 

abrangente – principalmente no Brasil. Além disso, é notório que, no âmbito 

acadêmico, essa pesquisa confere inovação aos estudos populacionais, pois 

não há referência anterior que observe a inter-relação conceitual de letramento 

familiar e redes pessoais.  

O trabalho, portanto, é composto da seguinte maneira: capítulo 

introdutório, este, que apresenta o objeto da pesquisa. Posteriormente, tem-se 

um capítulo demarcado por especificações do vínculo existente entre o campo 

educacional e a demografia. Ele revela o contexto da pesquisa através de dados 

de levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). 

Informações que colaboram para uma aplicação engajada e que proporciona 

contribuição para o debate teórico. 
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O capítulo seguinte apresenta a fundamentação teórica da pesquisa. 

Expõe os conceitos: de letramento, com base numa literatura especializada 

compreendida por Kleiman (1995, 2005), Oliveira (2010), Soares, M. (2003) e 

Street (1984, 2004). Apresenta, sobretudo, um foco no desenvolvimento prático 

das competências de leitura e escrita do aluno no contexto familiar (CAIRNEY; 

ASHTON, 2002; CAIRNEY, 2005; TAYLOR, 1983, 1997) e no debate acerca do 

(in)sucesso escolar (LAHIRE, 1997; PERRENOUD, 1999; 2003). Aborda o 

capital cultural e o capital social, embasado em Bourdieu (1980, 1986, 1996), 

Bourdieu e Passeron (2014a, 2014b), Coleman (1988) e Putnam (2000). E 

compreende a Análise de Rede Social (ARS) com o respaldo teórico de 

Hanneman e Riddle (2005) e Wasserman e Faust (1994), evidenciando as 

redes egocentradas, uma abordagem mais específica de Burt (2009) e McCarty 

(2010). Neste ponto, são expostas as reflexões que proporcionam base e 

direcionaram a produção deste trabalho.  

Posteriormente, no quarto capítulo, descrevem-se os aspectos 

metodológicos empregados no estudo. Expõem-se informações relacionadas à 

metodologia da pesquisa: as fontes de dados; os instrumentos; e os 

procedimentos utilizados. Todo esse material é analisado no capítulo posterior, 

que avalia e confronta os resultados com a teorização desenvolvida pela 

comunidade científica. Destaca-se que a interpretação dos dados consentiu 

uma apreciação pautada em conhecimentos sociológicos e educacionais, que 

se coadunam com os avanços das perspectivas da demografia. 

Ao final, são tecidas considerações que ratificam que o trabalho 

desenvolvido a partir desta investigação fornece embasamento contundente 

para a discussão acadêmico-científica. Principalmente no que se refere às 

práticas de letramento familiar e redes pessoais. Embora o estudo se detenha 

a um contexto específico, é possível perceber que esta pesquisa desempenhou 

um papel atuante e valioso ao congregar o apoio ao processo de 

ensino/aprendizagem, tanto no ambiente familiar como no escolar, e ao ampliar 

a contemplação do campo demográfico.  
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2 O ENSINO FUNDAMENTAL À LUZ DA DEMOGRAFIA 

 

Este capítulo faz referência a determinados aspectos demográficos que 

compreendem os processos de mudança experimentados pela população do 

Ensino Fundamental no Brasil, mais especificamente pessoas de 6 a 14 anos 

de idade. Pois, observa-se que atualmente em muitas cidades brasileiras 

ocorre a queda no ritmo de crescimento populacional e a desestabilização da 

distribuição etária. Conforme Carvalho (2004, p. 12), fatos assim trazem e 

trarão “profundas implicações sobre toda a vida social e econômica do País”. 

Essa diminuição no ritmo de crescimento populacional implica na 

redução da população jovem, e isto enseja circunstâncias de benefícios para o 

sistema público de educação. Já que devido à dinâmica demográfica – com a 

queda nos níveis de fecundidade e desaceleração no ritmo de crescimento 

populacional – cria-se uma “janela de oportunidades” (CARVALHO; WONG, 

1995). Admite-se que esse é um acontecimento valioso, que possibilita 

consentir aumento de recursos para melhorar a qualidade do sistema 

educacional, tendo em vista que a população em idade escolar de 6 a 14 anos 

passa por uma redução relativa. 

Diante disso, sabe-se que:  

Até o final da década dos anos 70, a estrutura etária da população 
brasileira era predominantemente jovem, decorrente de uma longa 
experiência de níveis elevados de fecundidade. Uma das mais fortes 
evidências, encontradas na comparação temporal, diz respeito 
justamente ao estreitamento da base da pirâmide, com reduções 
significativas do número de crianças e adolescentes no total da 
população. Essa tendência é claramente reflexo do declínio da 
fecundidade, observado no Censo de 80 e que se intensifica nas 
décadas seguintes, quando à diminuição relativa do número de 
crianças acrescenta-se, inicialmente, um aumento em termos 
absolutos, em decorrência da inércia demográfica e uma posterior 
diminuição, a partir do ano 2000 (SIMÕES, 2006, p. 125). 

Em acordo, Carvalho (2001) assegura que a queda da natalidade 

oferece uma chance única para a suavização e/ou solução de vários problemas 

sociais crônicos, como os da área educacional. Vivencia-se, portanto, um 

momento em que as questões educacionais ganham ênfase e, ao mesmo 

tempo, adquirem caráter político e social relevante. Isso intensifica que é 

oportuno à demografia elaborar estudos que permitam a observação contínua e 
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atenta de temas conexos ao campo educacional, visto que a caracterização 

das relações humanas abrange um contexto social mais amplo.  

Rios-Neto e Guimarães (2010) assinalam que, a educação pode ser 

considerada também como um fator chave para o crescimento econômico e 

desenvolvimento de nações que não são totalmente desenvolvidas. Nesse 

sentido, retoma-se a literatura norte-americana, que trata do conceito de 

igualdade de oportunidades educacionais e aponta resultados indicativos de 

que os recursos escolares têm pouca incidência na questão de rendimentos 

escolares, uma vez que se confere maior autoridade à condição 

socioeconômica da família (COLEMAN, 1966). 

Lutz (2010), ao se referir aos estudos do século XXI, afirma que o 

tradicionalismo demográfico tem perdido o seu, até então, inquestionável poder 

determinista natural e absoluto, enquanto os níveis de escolaridade são cada 

vez mais reconhecidos como um fator categórico do comportamento e destino 

humano. Seguindo esse mesmo ponto de vista, Graff (2010, p. 22, tradução 

nossa) afirma que “em contraste com idade e sexo, a educação tem 

tipicamente uma avaliação do valor construído em nossas expectativas”. Estas 

abordagens corroboram para exemplificar que pesquisas no âmbito 

educacional ganham cada vez mais espaço no campo demográfico.  

Nesse ínterim, toma-se a declaração de Hakkert (1996) quanto ao 

Censo Escolar do Ministério de Educação (MEC), o autor afirma que este é um 

recurso com conteúdo de potencial valor demográfico, já que enumera o 

público que compõe as instituições de ensino no Brasil. Uma fonte adicional 

importante para a preparação de estimativas populacionais. Consoante a isso, 

aponta-se que: 

No Brasil, a exemplo de outros países, a educação formal é uma 
variável fundamental para a compreensão de algumas questões 
cruciais tais como a distribuição dos rendimentos, participação no 
mercado de trabalho, desigualdades regionais, além da transmissão 
intergeracional de educação e da pobreza (CERQUEIRA, 2004, p. 7). 

Evidencia-se, deste modo, que “a educação é de importância social, 

econômica e cultural esmagadora mesmo sem considerar suas implicações 

demográficas. Tem significado de longo alcance, nos níveis individual e social” 

(LUTZ; GOUJON; DOBLHAMMER-REITER, 1998, p. 45, tradução nossa). 

Assim, com apoio dos bancos de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) é possível observar os índices de desenvolvimento da 

Educação Básica brasileira. Estes demonstram claramente as dificuldades 

pelas quais perpassam os alunos quanto ao letramento, a saber: pouca 

compreensão no que se refere a ler e escrever gêneros textuais diversos; 

problemas para apreender, localizar e organizar informações; noções precárias 

de argumentação. Dificuldades desse tipo incidem de maneira direta na 

autodecisão crítica do estudante, bem como na falta de motivação relacionada 

ao habitus de estudar no contexto escolar, familiar, social (situações que já são 

expressamente combatidas há algum tempo).  

Reforça-se, portanto, a necessidade de compreender a atuação do 

demógrafo frente à educação. No caso aqui, perceber o Ensino Fundamental à 

luz da Demografia, pois o trabalho desenvolvido pelo profissional demógrafo 

pode auxiliar bastante em questões que dizem respeito às formulações de 

políticas educacionais. Sobretudo, no contexto brasileiro, que tem uma situação 

preocupante já que muitos estudos manifestam os problemas de distorções 

entre idade e série, o que evidencia as falhas do sistema educacional. 

O estudo de Rigotti (2004), que explana acerca das mudanças ocorridas 

no sistema de ensino brasileiro, correlaciona os níveis de ensino aos Censos 

Demográficos do período entre 1960 e 2000. Este se apoia em considerações 

relacionadas às variáveis de educação de cada censo para explicar que os 

quesitos a respeito das informações trazidas foram enriquecidos como 

consequência das alterações advindas da Lei de Diretrizes e Bases (LDB)2 e 

do acompanhamento das novas realidades que surgiam. 

É imprescindível a necessidade de reforçar e monitorar as estratégias 

que suportem as demandas das escolas e que autorizem a criação de 

infraestruturas escolares onde elas ainda são inexistentes, como é o caso de 

muitos municípios brasileiros que têm elevadas taxas de analfabetismo. Além 

disso, deve-se ficar atento para a melhoria da qualidade do ensino, elemento 

cada vez mais requisitado (SIMÕES, 2006). 

Tais colocações dão o suporte necessário ao estudo porque, em nível de 

Brasil, contemplam o estabelecimento de uma visão macro das relações com o 

                                            
2
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. 
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delineamento de projetos que tenham a intenção de: aumentar o fomento à 

Educação Básica; avançar nos processos de ensino/aprendizagem; e melhorar 

a infraestrutura das escolas. Isto é, evitar a continuidade de uma população 

com educação deficiente e com diversos problemas. Todavia, nas seções 

posteriores desse capítulo, descrevem-se, com base nos censos demográficos 

do IBGE, o panorama demográfico e a perspectiva educacional da cidade de 

São Gonçalo do Amarante/RN no decorrer das últimas décadas. Sendo assim, 

passa-se a uma compreensão micro, ou seja, um olhar mais específico, 

delimitado por uma área com menor contingente populacional e que expõe 

singularidades regionais. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E DEMANDA POR EDUCAÇÃO 

EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN 

 

Tendo em vista que esse estudo associa as tendências demográficas às 

perspectivas da população do Ensino Fundamental, pessoas com idade de 6 a 

14 anos, apresentam-se nesta seção os contornos da evolução demográfica de 

São Gonçalo do Amarante/RN, município que pertencente à Região 

Metropolitana de Natal3 (RMN) e local de desenvolvimento da pesquisa. São 

informações que foram alcançadas com base numa avaliação de dados dos 

Censos Demográficos do IBGE. Essa avaliação proporcionou a estruturação de 

gráficos em formato de pirâmides etárias referentes aos Censos Demográficos 

de 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010 (Figura 1). 

É necessário ressaltar que as pirâmides etárias servem para retratar a 

evolução demográfica de determinada localidade. Elas compreendem a 

composição populacional por idade e sexo, essencial para a observação e o 

entendimento da dinâmica demográfica (CERQUEIRA; GIVISIEZ, 2004). Seu 

uso permite inferências que legitimam aspectos da população estudada e, 

pode-se dizer que, isso torna o estudo mais aprimorado. Visto a possibilidade 

de fornecer contribuições para que o poder público passe a perceber as 

transformações demográficas vivenciadas pela sociedade, bem como 

implementar melhorias e amenizar, ou sanar, problemas vindouros. 

                                            
3
Cf. Lei Estadual Complementar nº 152, de 16 de janeiro de 1997. 
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Figura 1 – Pirâmides etárias de São Gonçalo do Amarante/RN (1970 a 2010) 

   

  

Fonte: Dados da pesquisa com base nos Censos Demográficos do IBGE (1970 a 2010). 
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São Gonçalo do Amarante/RN tem passado por transformações 

significativas na sua estrutura etária. Abandonando gradativamente a estrutura 

jovem e passando para a estrutura adulta. As mudanças na composição dessa 

população já são bem perceptíveis, nas quais a base piramidal se estreita com 

o passar dos anos e a parte superior se alarga. Considera-se que o município 

logo entrará para o processo de envelhecimento populacional.  

Portanto, pode-se afirmar que os dados contidos nestas pirâmides 

etárias conseguem fornecer informações que revelam elementos de suma 

importância para este estudo: a população em idade escolar para o Ensino 

Fundamental, grupo etário de 6 a 14 anos, tem diminuído com o passar das 

décadas. Além do que, estes elementos compõem um quadro de referências 

que apontam as transformações do município nesse período. Cabe lembrar 

que essas informações contribuem com ações governamentais, a julgar pelo 

uso de pirâmides etárias como ferramentas de análise da dinâmica 

demográfica, o que possibilita planejamentos de ordem socioeconômica. 

No que concerne o argumento de Rigotti (2012, p. 479):  

A análise do impacto das mudanças no padrão demográfico sobre as 
estruturas etárias é fundamental para se planejar novas questões e 
demandas, principalmente em relação aos serviços que os governos 
e a sociedade devem prestar aos distintos grupos de cidadãos, sejam 
eles crianças, jovens ou idosos. Daí a importância de se levar em 
conta as prováveis alterações da dinâmica populacional para o 
planejamento do sistema de ensino brasileiro. 

É inviável governar sem que haja qualquer planejamento com proposta 

de ações bem fundamentadas e adequadas às demandas populacionais. Por 

essa razão, o acesso à estrutura etária de determinada população ratifica 

conhecimentos que viabilizam inúmeras providências para atender ao 

contingente populacional, dentre as quais se destaca nesse estudo: a 

quantidade de vagas escolares necessárias para cada nível educacional, 

abordada na seção posterior. 

Percebe-se, então, que a dinâmica demográfica influencia a dinâmica 

educacional. Pois, conforme a estrutura etária da população se modifica, cada 

vez mais o campo educacional se transforma de modo a acompanhar tais 

mudanças. Estas determinam a relação da população em idade escolar 

perante a população total. Assim, estudos referentes à dinâmica demográfica, 

que redirecionam e orientam o contingente populacional em idade escolar para 
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o adequado nível de ensino, marcam o trabalho desenvolvido no campo da 

Demografia da Educação.  

Diante dessa observação, buscaram-se dados referentes à população 

em idade escolar de São Gonçalo do Amarante/RN.  Mas, alerta-se para o fato 

de que este trabalho focaliza suas análises no grupo etário formado por 

pessoas de 6 a 14 anos de idade, aquelas com idade para frequentar o Ensino 

Fundamental. Por conseguinte, a Tabela 1 elucida os dados desta população. 

Tabela 1 – Proporção da população em idade escolar (Ensino Fundamental) 
em relação à população total e proporção São Gonçalo do Amarante/RN, 1970 

a 2010 

Censo 
População  

Total 

População de 

6 a 14 anos 
(%) 

1970 18.831 6.602 35,0 

1980 30.820 9.678 31,4 

1991 45.461 12.388 27,2 

2000 69.435 16.105 23,2 

2010 87.770 17.270 19,7 

Fonte: Dados da pesquisa com base nos Censos Demográficos do IBGE (1970 a 2010). 

A Tabela 1 demonstra que de 1970 até 2010 a população na faixa etária 

de 6 a 14 anos aumentou em quase três vezes. Todavia, nota-se a sua queda 

na participação da população total, fato que evidencia o envelhecimento 

populacional. Tal evento é considerado favorável ao campo educacional, pois a 

redução do peso relativo favorece a abrangência da universalização escolar. 

Isso expõe como as componentes demográficas influenciam na demanda por 

educação.  

Esta perspectiva reforça que “a quantidade média de escolaridade de 

uma população depende do equilíbrio entre a demanda e a oferta de serviços 

educacionais: fatores que afetam esse mercado provocam alterações na 

quantidade média de escolaridade” (RIANI, 2001, p. 16). Desta forma, é 

interessante observar as realidades demográficas que perpassam a população 

com faixa etária adequada para frequentar o Ensino Fundamental nas escolas 

de São Gonçalo do Amarante/RN. Visto que, a investigação desses dados 

pode suscitar a formulação de políticas socioeconômicas e culturais dirigidas 

para grupos específicos como forma de buscar o bem-estar social.  
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A composição da estrutura etária de São Gonçalo do Amarante/RN, ou 

de qualquer outra localidade, pode revelar impactos que são refletidos nas 

tendências e transformações que o público atendido pelo Ensino Fundamental 

vivencia. Essa observação deixa sobressair que a Demografia – enquanto 

ciência que investiga as populações humanas – tem uma relevância categórica 

nas pesquisas que averiguam os aspectos que abrangem a população em 

idade escolar de 6 a 14 anos. Logo, para embasar teoricamente esse debate, 

apresentam-se, no capítulo a seguir, os conceitos de Letramento Familiar, 

Capital Cultural e Social e Análise de Redes Sociais (ARS). Estes podem 

auxiliar na definição de metas e até mesmo apoiar políticas educacionais mais 

adequadas, especialmente quando estudados em concomitância com o que é 

previsto pela dinâmica demográfica.   
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3 PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

Como reforço ao debate proposto no capítulo anterior, comtempla-se 

aqui as seguintes reflexões teóricas: (i) Letramento e Demografia: um olhar 

social para a para a população do ensino fundamental; (ii) Capital Cultural e 

Capital Social: bases para o letramento de alunos do Ensino Fundamental; e 

(iii) Análise Redes Sociais (ARS). Esse é o aporte teórico e conceitual que 

fundamenta e norteia todo o trabalho, pois nas linhas das seções subsequentes 

estão elencados vários estudos que reforçam a composição do discurso 

alicerce da pergunta de partida, os quais auxiliam na compreensão e no 

desenvolvimento dos resultados que esta pesquisa científica obteve. 

 

3.1 LETRAMENTO E DEMOGRAFIA: UM OLHAR SOCIAL PARA A 

POPULAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Conforme Bakhtin (2004, p. 95), “a palavra está sempre carregada de 

um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”, uma vez que a 

linguagem se estabelece como um sistema continuamente aberto e inacabado, 

o qual tem a capacidade de se transformar diante do convívio interacional. Ao 

tomar por base essa conceituação, é possível associá-la ao modelo ideológico 

de letramento definido por Brian Vincent Street, um dos principais teóricos que 

têm estudado o letramento, menciona que as habilidades de leitura e escrita 

não são neutras, mas sim compostas de práticas sociais embutidas em 

sistemas culturais e econômicos (STREET, 1984).  

Para essa compreensão, entende-se que tais práticas letradas 

abrangem significações diversas que se produzem de acordo com o contexto 

de seus grupos demográficos e sociais e passam por importantes mudanças no 

que diz respeito à dinâmica demográfica. Contudo, não se referem unicamente 

ao volume populacional, mas, sobretudo, aos desencadeamentos da “janela de 

oportunidades” que impulsionam inúmeras demandas sociais, entre elas o 

letramento de pessoas em idade escolar de 6 a 14 anos. 

É importante reconhecer que o conceito de letramento incide do 

adequado entendimento dos aspectos da língua. É uma apropriação que vai 

além das competências de leitura e escrita, ou seja, é quando os indivíduos 
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atingem uma compreensão social e não mecânica da língua (KLEIMAN, 1995). 

Nessa mesma perspectiva, Zygouris-Coe (2001) argumenta que o letramento 

corresponde à capacidade do indivíduo para ler, escrever e falar, calcular e 

resolver problemas nos níveis de proficiência necessários à atuação na 

sociedade, com o alcance de objetivos e conhecimentos potenciais.  

Sob essa perspectiva, Kleiman (1995) afirma que: 

O conceito de letramento começou a ser usado nos meios 
acadêmicos numa tentativa de separar os estudos sobre o ‘impacto 
social da escrita’ dos estudos da alfabetização, cujas conotações 
escolares destacam as competências individuais no uso e na prática 
da escrita (p. 15-16, grifo do autor). 

Logo, no momento em que se trabalha com o letramento é 

imprescindível abranger questões relacionadas aos contextos sociais e 

históricos dos alunos, uma vez que esses são frutos de relações de poder, 

servindo a propósitos sociais na construção e troca de significados, formatam e 

são formatados pela cultura, sofrem interferência de posições ideológicas, 

explícitas e implícitas, têm dinamicidade à medida que são determinados por 

injunções de natureza econômica, tecnológica, política e histórica (OLIVEIRA, 

2010). É nesse ínterim que o conceito de letramento adentra no campo dos 

fenômenos demográficos. Estes, por sua vez, são evidenciados na 

argumentação de Rios-Neto e Riani (2004) como decisivos para a verificação 

de características da população em idade escolar. Mantendo-se aqui um olhar 

especial para os estudantes do Ensino Fundamental. 

A pesquisadora Magda Soares (2003) discute o Letramento a partir de 

dois modelos: i) Modelo Autônomo de Letramento, que considera o uso de 

habilidades da leitura e da escrita para entender as exigências sociais, no qual 

o indivíduo deve se adaptar à sociedade; ii) Modelo Ideológico de Letramento, 

que concebe as formas que as práticas de leitura e escritura assumem em 

determinados contextos sociais, bem como formam estruturas de poder em 

uma sociedade. A observação destes modelos autorizam, então, estudos do 

letramento no campo demográfico, pois: 

O letramento é uma variável contínua e não discreta ou dicotômica; 
refere-se a uma multiplicidade de habilidades de leitura e de escrita, 
que devem ser aplicadas a uma ampla variedade de materiais de 
leitura e escrita; compreende diferentes práticas que dependem da 
natureza, estrutura e aspirações de determinada sociedade 
(SOARES, M., 2003, p. 112). 
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Tal perspectiva aponta para o fato de que o conceito de pessoa letrada 

já é investigado em levantamentos censitários de países como Estados Unidos, 

Austrália e França. Nesse sentido, Soares, M. (2003) reforça que as coletas de 

dados de letramento acontecem através de dois processos: i) autoavaliação, 

cujo próprio informante responde se é alfabetizado ou letrado, ou se é 

analfabeto ou iletrado; ii) informação do nível de escolarização formal, que 

busca saber se informante alcançou a conclusão, ou não, de uma determinada 

série escolar. Todavia, a autora afirma que as análises dos levantamentos da 

autoavaliação dos indivíduos se referem não apenas ao informante, mas 

também estima o letramento de sua família.  E que a definição a partir da 

mensuração dos anos de escolaridade é questionável pelo motivo de depender 

do contexto (espacial e temporal), visto que a função desempenhada pelo 

ambiente educacional corrobora com a preparação de pessoas para operar 

socialmente com a leitura e escrita. Assim, observa que nos países que não 

têm problemas relacionados com analfabetismo, a preocupação está na 

avaliação daquilo que se correlaciona ao letramento – busca-se avaliar o 

“iletrismo” da população – enquanto que em países como o Brasil acontece o 

oposto, a mensuração ainda se baseia no conceito de alfabetização. 

Nesse sentido, ao tratar do letramento oferecido nos ambientes 

escolares, Kleimam (2005) expõe a escrita como uma ferramenta que se traduz 

em poder e inclusão social, principalmente ao se tratar da população em idade 

escolar de 6 a 14 anos. Pois, quando a escola confere real significado às 

práticas de leitura e escrita, ela se posiciona de maneira a admitir que o aluno 

possa intervir na sua própria realidade social e pessoal.  

É imprescindível saber que o aluno configura como ponto substancial no 

desenvolvimento de ações pertencentes ao ambiente escolar. Para tanto, 

torna-se indispensável tê-lo como um ser atuante dentro do contexto o qual 

está inserido. Consequentemente, nas últimas décadas, observou-se um 

grande empenho para materializar no Brasil “uma visão da criança como 

cidadã, sujeito criativo, indivíduo social, produtora da cultura e da história, ao 

mesmo tempo em que é produzida na história e na cultura que lhe são 

contemporâneas” (KRAMER, 2002, p. 43).  

Entretanto, infelizmente, nos ambientes educacionais brasileiros, o 

letramento ainda não é reverenciado com a devida ênfase, pois a escola real, 
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no seu dia a dia ainda está muito mais preocupada em alfabetizar, isto é, 

ensinar a ler e a escrever sem sequer mostrar ao aluno a utilidade prática 

destas competências. Tão necessárias para a sua atuação na sociedade e 

para o desenvolvimento cultural do país. Nesse aspecto, verifica-se com 

frequência que os estudantes do Ensino Fundamental conseguem decodificar 

os signos linguísticos. Apesar disso, não compreendem o sentido das palavras, 

nem interpretam as sentenças de enunciados. Não é à toa, que tantos alunos 

da Educação Básica, e até mesmo da Educação Superior, têm dificuldades na 

aprendizagem de conceitos das diversas disciplinas, bem como recorrentes 

problemas de insucesso escolar.  

Diante do exposto, adverte-se que as significações do letramento 

consideram atribuições de ordens diversas, que devem ser ponderadas a partir 

das circunstancialidades relacionadas à vivência do aluno. Assim, refletir 

acerca do letramento de pessoas em idade escolar de 6 a 14 anos é refletir 

sobre todas as questões, forças e poderes de ação e impacto naquele meio e 

que, também, caracterizam-no. Portanto, é entender que a língua é detentora 

de marcas ideológicas (STREET, 1984) as quais não podem ser ignoradas. 

Consequentemente, o letramento passa a ser um acontecimento mais 

abrangente na vida do indivíduo, justamente por causa do seu envolvimento 

com os mais diversos domínios da sociedade, por exemplo, família, escola e 

comunidade.  

Frente a essa potencialidade que o letramento pode exercer num 

determinado grupo etário, ou numa dita sociedade, esta pesquisa toma um 

caminho ainda pouco explorado pela comunidade científica de estudos 

populacionais do Brasil, pois investiga o conceito de o Letramento Familiar, 

apresentado na subseção posterior. 

 

3.1.1 Letramento Familiar: leitura e escrita vivenciadas nos lares de 

pessoas com idades de 6 a 14 anos 

 

Este é um trabalho que se concentra na importância e nos valores que 

as relações familiares incutem nas pessoas com idades de 6 a 14 anos e no 

que concerne o vínculo com as práticas sociais de leitura e escrita, aquilo que 

pode ser denominado de letramento. Então, cabe ressaltar que essa discussão 
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corresponde a uma abordagem mais específica das práticas letradas – o 

letramento familiar, conceituação cerne dessa pesquisa.  

O termo "letramento familiar" foi introduzido como conceito por Denny 

Taylor (1983), a autora abriu essa discussão para o público acadêmico quando 

apresentou uma pesquisa de campo que teve duração de três anos e expôs um 

estudo etnográfico envolvendo seis famílias com crianças que obtiveram o 

sucesso na aprendizagem de leitura e escrita. Um trabalho que reconheceu 

como as atividades da vida cotidiana familiar eram repletas de práticas de 

letramento. Considerou, assim, a leitura e a escrita como consequência da vida 

familiar e influenciada pelas atividades dela.  

Taylor (1997, p. 3, tradução nossa) argumenta que "as formas 

acumuladas de conhecimento e bases de conhecimento dos membros da 

família – seus letramentos locais – são complexas e intrincadamente tecidas 

em suas vidas diárias". Nessa perspectiva, as abordagens do letramento 

familiar que enfocam a riqueza ou os bens familiares possibilitam observar o 

letramento como um direito humano, uma vez que as práticas de letramento 

são específicas de seus contextos políticos e ideológicos (TAYLOR, 1997). 

O letramento familiar se baseia na crença de que a família é a primeira 

fonte de contato das crianças com os mais variados usos da língua. Portanto, 

presume-se que essa instituição tem a capacidade de admitir o 

compartilhamento de novas experiências, o que possibilita a ampliação e a 

valorização das práticas letradas. Especialmente, para pessoas com idades de 

6 a 14 anos, o público do Ensino Fundamental. Tendo isso em mente, reforça-

se a ideia de que “o letramento familiar reconhece a riqueza e a complexidade 

das famílias e as múltiplas tarefas de letramento, muitas vezes não 

reconhecidas, mas que fazem parte do dia a dia” (LITERACY BC, 2008). 

Não obstante, Street (2014) adverte como o letramento familiar tem se 

tornado pedagogizado:  

Mães e filhos em casa adotam papéis de professoras e alunos; um 
brinquedo não é tratado como uma fonte de “diversão”, a ser usado 
segundo as convenções culturais associadas a lazer, descontração, 
infância etc., mas, sim, posicionado dentro de um quadro de ensino e 
aprendizagem, servindo de andaime para o futuro progresso 
acadêmico da criança; a leitura de uma história em voz alta é retirada 
pela voz pedagógica de um contexto de narração, caráter e 
moralidade transformada numa atribuição de papel à criança ouvinte 
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para que desenvolva sua “prontidão” escolar (STREET, 2014, p. 141, 
grifos do autor). 

Todavia, o autor afirma que as práticas do lar e da comunidade 

retroalimentam, ao seu tempo, aquilo que é difundido pela escola, entretanto 

corrobora refazendo o letramento escolarizado. 

Logo, é imperativo afirmar que o letramento está intrinsicamente ligado 

aos contextos sociais da linguagem. E é justamente nesse sentido que esta 

pesquisa se desenvolve. Pois, ao apresentar um entendimento mais preciso 

acerca do campo de estudo que abarca o letramento familiar, tem-se a 

possibilidade de explicar as diferenças relacionadas ao desempenho escolar de 

muitos estudantes, já que o trabalho com práticas e eventos nessa perspectiva 

de letramento permeia considerações que tratam da natureza e dos ambientes 

de aprendizagem dos estudantes. Assim, a subseção seguinte trata do 

insucesso escolar de pessoas com idades de 6 a 14 anos. 

 

3.1.2 O (in)sucesso escolar no Ensino Fundamental 

 

Dada a complexidade do processo de ensino/aprendizagem que se 

relaciona com fatores globais, locais, singulares e tradicionais do universo 

educacional, trabalha-se nesta subseção com o (in)sucesso escolar de alunos 

do Ensino Fundamental, população de 6 a 14 anos de idade. Visto que o 

(in)sucesso escolar trata diretamente com questões que dizem respeito ao 

desenvolvimento e à aquisição de competências dos estudantes, e que devem 

ser observadas com atenção, pois conhecer os êxitos e fracassos escolares – 

principalmente de alunos da Educação Básica – é imprescindível para o debate 

dos rumos da cultura e da economia de todas as sociedades. 

Assim, de acordo Perrenoud (1999), êxito e fracasso não são conceitos 

científicos. Estes termos são utilizados por alunos, pais, profissionais e 

pessoas que compõem o ambiente escolar como forma de “julgar” a excelência 

no aprendizado do aluno. Ou seja, sucesso e insucesso escolar são operados 

para fins de balanço, nas decisões de seleção ou de certificação. 

Márquez Vázquez (2014) ressalta que o insucesso escolar diz respeito 

aos educandos que, ao final do ano letivo escolar não alcançaram as 

habilidades e os conhecimentos considerados necessários pela instituição 
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escolar para ter reconhecimento na vida social, ou continuar os estudos numa 

série ou nível mais avançado. Deste modo, a consideração do insucesso 

escolar provoca nas pessoas um desejo de distanciamento e, por diversas 

vezes, de afastamento total das práticas acadêmicas formais, 

consequentemente da aprendizagem. 

Nessa perspectiva, o fator do insucesso escolar de alunos do Ensino 

Fundamental, pessoas com idade de 6 a 14 anos, deve ser amplamente 

observado e discutido pelas mais diversas instituições sociais. Pois, ele reforça 

a composição de números que engrossam a fila de pessoas fora escolaridade 

obrigatória, ou que não estão na série adequada para sua idade. Isto é, 

provoca aumento nos índices de abandono escolar e de distorção idade-série, 

que é a proporção de alunos com mais de dois anos de atraso escolar. 

É imprescindível, então, lançar um novo olhar sobre as sequelas 

produzidas pelo insucesso escolar no Ensino Fundamental, uma vez que "a 

diversidade das concepções de sucesso impede todo debate racional sobre a 

eficácia da ação educativa, pois os objetivos efetivamente perseguidos por uns 

e por outros não são os mesmos” (PERRENOUD, 2003, p. 16).  

Ainda segundo Perrenoud (2003, p. 23), “os critérios de sucesso são 

legítimos, mas se desviam muito e freqüentemente [sic] do essencial: a procura 

de uma escola mais eficaz e mais justa”. Pois, a maneira de decisão dos 

regulamentos de êxito escolar, das cobranças e dos resultados satisfatórios, 

pode beneficiar ou atrasar a tão esperada democratização do ensino, bem 

como o acesso ao conhecimento.  

Gadotti (2008) afirma que nenhum indivíduo é determinado, tem-se o 

homem como um ser inconcluso, inacabado e incompleto. Deste modo, os 

indivíduos são condicionados e seu aprendizado depende estritamente das 

condições de aprendizagem. Ou seja, o homem é programado para aprender, 

entretanto o seu aprendizado depende de especificidades relacionadas ao 

ambiente social de aprendizagem. E o primeiro ambiente social de 

aprendizagem é a família. Esta, por seu caráter social e institucional, é um 

importante condicionante para o êxito ou para o insucesso da vida acadêmica 

do aluno.  

Em muitas sociedades, como é o caso do Brasil, o segundo ambiente 

social de aprendizagem é a escola. É justamente na escola, durante o período 
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do Ensino Fundamental, onde se revelam as características marcantes do 

aprendizado proporcionado pela base familiar, ambiente no qual 

potencialmente se destacam o sucesso ou o insucesso do indivíduo enquanto 

aluno de uma instituição formal.  

Consequentemente, o desempenho escolar de um aluno que cursa o 

Ensino Fundamental, pessoa de 6 a 14 anos de idade, pode ser avaliado sob 

os olhares “judiciosos ou absurdos”, “laxistas ou malthusianos”, “imparciais ou 

injustos”, como adverte Perrenoud (1999). Vai depender da relação 

estabelecida entre os agentes: professor, aluno e família, que podem acolher 

ou rejeitar os critérios da instituição escolar.  

Portanto, a definição de exigências que fixam o limite entre o sucesso e 

o insucesso escolar, os procedimentos de avaliação, ou mesmo as 

consequências de um fracasso (repetência, exclusão, seleção, orientação, não 

certificação ou estigmatização) de alunos do Ensino Fundamental deve ser 

aberta, considerar o contexto social e cultural do estudante. Visto como, “cada 

reforma do currículo, cada debate sobre as estruturas ou sobre a 

democratização aviva os confrontos sobre o que deveria ser a definição 

institucional do sucesso escolar” (PERRENOUD, 2003, p. 26). 

Assim sendo, diante do debate amplo e acalorado que o (in)sucesso 

escolar sugere, o presente trabalho discute na subseção posterior as 

afinidades deste com o conceito de letramento familiar.  

 

3.1.3 Letramento familiar e (in)sucesso escolar: percepções para a 

população de 6 a 14 anos 

 

Toma-se nesta subseção o encadeamento de características que 

formam elos entre o letramento familiar e as questões que envolvem o 

(in)sucesso escolar, com foco no público do Ensino Fundamental, população 

de 6 a 14 anos de idade. Pois, quando se discute a educação formal, aquela 

proporcionada pelos ambientes escolares, percebe-se que também é preciso 

estar atento às relações familiares, com sua influência no letramento, no 

comportamento e na formação do indivíduo. Uma vez que, o letramento familiar 

é construído conforme uma série de fatores: níveis socioeconômicos, etnia, 
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histórico escolar, estabilidade familiar, gênero e saúde (CAIRNEY; ASHTON, 

2002). 

Taylor (1997, p. 2, tradução nossa) afirma que “as sementes do 

insucesso escolar são plantadas em casa”, deste modo o fracasso escolar de 

um aluno é um problema que não pode ser superado apenas com o trabalho da 

escola. Assim sendo, a preocupação com o fator do insucesso de alunos do 

Ensino Fundamental não deve recair exclusivamente sobre a instituição 

escolar, mas há a necessidade de considerar e de trabalhar também os 

contextos e recursos culturais e linguísticos das famílias dos educandos 

(TAYLOR, 1983; 1997). Nesse sentido, entender mais sobre a natureza da 

diversidade do letramento, como ele se molda em diversos contextos, e como 

se desenvolve, é um tema interessante. 

De acordo com Street (2014, p. 45, tradução nossa), “há muitas 

maneiras pelas quais a aquisição do letramento afeta uma sociedade”. 

Consoante a essa afirmação, Cairney e Ashton (2002) asseguram que os 

alunos com maior êxito acadêmico são aqueles cujas práticas de letramento 

familiar são mais congruentes com as práticas escolares. No entanto, quando 

há desajustes entres essas práticas, percebe-se que o sucesso escolar pode 

ser seriamente afetado – sendo necessário um maior esforço do aluno, dos 

pais e da escola.  

Logo, a negociação de papéis e relacionamentos é parte importante de 

qualquer grupo social. Por isso, adverte-se quanto à importância de ponderar 

as diferenças socioculturais que envolvem o ambiente em que o aluno está 

inserido para, assim, poder concretizar a relação escola-família. Contudo, atuar 

com ações de letramento familiar permite que a escola proporcione aos alunos 

situações para que eles operem também socialmente nos múltiplos ambientes 

que se inserem. Logo, é através das relações familiares e sociais que escola se 

reveste de uma inevitável competência. Ela se torna suscetível a interferir na 

educação informal do aluno, conferindo-lhes sabedorias socialmente 

significativas que transpõem as barreiras da sala de aula (CAIRNEY; ASHTON, 

2002; CAIRNEY, 2005).  

Quanto a isso, Street (2014) ressalta o letramento pedagogizado como: 

uma chave simbólica para vários problemas mais graves da 
sociedade: questões de identidade étnica, conflito sucesso (ou 
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fracasso) podem ser desviadas na forma de explicações sobre como 
a aquisição do letramento pode ser ampliada; problemas de pobreza 
e desemprego podem ser transformados em questões sobre por que 
indivíduos fracassam na aprendizagem do letramento na escola ou 
continuam, quando adultos, a recusar a atenção reparadora, 
desviando assim a culpa das instituições para os indivíduos, das 
estruturas de poder para a moral pessoal (STREET, 2014, p. 141). 

Nessa perspectiva, as competências e práticas de leitura e escrita 

difundidas no ambiente escolar de alunos do Ensino Fundamental, população 

de 6 a 14 anos de idade, se justificam no envolvimento com outros contextos 

socioculturais. Pois, como reforça Perrenoud (2003, p. 21), “a escola não tem o 

monopólio da instrução”, visto como fora desse ambiente escolar também se 

constrói conhecimento, sobretudo nas famílias, começando pela aprendizagem 

dos hábitos de leituras. 

Em concordância, Lahire (1997) destaca a questão familiar para elucidar 

os caminhos do sucesso escolar, assim se refere aos modos como a família 

utiliza a cultura escrita, acentuando o valor contido nos hábitos de leitura no 

contexto do lar. No entanto, o autor evidencia que as classes populares detêm 

uma abundante variedade de relações com a escrita, porém tais relações 

necessitam ser captadas por aqueles que ditam as normas das instituições 

escolares. 

Portanto, tornar-se claramente perceptível como esse letramento, que se 

faz presente nos mais diversos lares, se reveste de um enorme potencial e 

desenvolve nos estudantes oportunidades e restrições. Estas, por sua vez, 

evidenciam a necessidade de um diagnóstico que pode ser mais bem explicado 

com base nos conceitos de capital cultural e capital social, abordados a seguir. 

 

3.2 CAPITAL CULTURAL E CAPITAL SOCIAL: BASES PARA O 

LETRAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Apresenta-se aqui uma discussão que engloba os conceitos sociológicos 

do capital cultural e do capital social, os quais geram impactos na estruturação 

dos vínculos pessoais provocando efeitos no letramento de alunos de 6 a 14 

anos. Tem-se, assim, uma discussão que se fundamenta nos estudos de 

Bourdieu (1980, 1986, 1996), Bourdieu e Passeron (2014a, 2014b), Coleman 

(1988) e Putnam (2000). Esses autores tendem a conversar no que diz respeito 
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à temática dos capitais cultural e social mantidos pelos processos relacionais 

que se encontram no campo da educação – sobretudo nas práticas de leitura e 

escrita. Cabe esclarecer que estes autores destacaram o conceito de capital 

envolvido na análise social e que o termo capital mantinha uma carga 

metafórica, que indicava possíveis vantagens dos indivíduos de acordo com 

seu pertencimento à determinada classe social. 

Assim, Bourdieu e Passeron (2014b, p. 42) quando tratam da Sociologia 

da Educação, afirmam que para o estudante “se as vantagens ou 

desvantagens sociais pesam tão fortemente sobre as carreiras escolares e, 

geralmente, sobre toda a vida cultural, é porque, de forma percebida ou 

desapercebidamente, elas são sempre cumulativas”. Consoante a essa 

perspectiva, assume-se que para o enfrentamento das barreiras sociais, e 

especialmente as educacionais, a cultura é tomada como um elemento-chave, 

e, por conseguinte, se apresenta como um fator determinante para a coesão 

social. Pois, é a partir da cultura que as pessoas podem reconhecer uns aos 

outros, nela o grupo social cresce junto e desenvolve a autoestima coletiva 

(KLIKSBERG, 1999).  

Contempla-se, nesse ponto, a conceituação dada ao capital cultural: 

elemento da bagagem familiar que pode ser compreendido como facilitador do 

ensino/aprendizagem do aluno. Ele é observado sob três formas: 

no estado incorporado, isto é, na forma das disposições de longa 
duração da mente e do corpo; no estado objetivado, sob a forma de 
bens culturais (imagens, livros, dicionários, instrumentos, máquinas, 
etc.), que são o traço ou de realização de teorias ou de críticas 
dessas teorias, problemáticas, etc.; e no estado institucionalizado, 
uma forma de objetivação que deve ser separada, porque [...] confere 
propriedades inteiramente originais sobre o capital cultural que se 
presume garantir (BOURDIEU, 1986, p. 242).  

Assim, a depender, o capital cultural da família de um estudante de 

Ensino Fundamental ajuda-o, até certo ponto, no seu destino escolar. Pois, 

quando a família detém um capital cultural forte, ela geralmente opera de 

maneira a difundir a cultura sancionada pela instituição escolar formal, 

favorecendo o desempenho do aluno frente aos conteúdos escolares.  

Nesse sentido, Bourdieu e Passeron (2014a, 2014b) asseguram que a 

cultura escolar estabelecida como legítima é essencialmente regularizada pela 

cultura de elite (classe dominante). Consequentemente, a instituição escolar 

formal exige do aluno “naturalidade no trato com a cultura e o saber que 
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apenas aqueles que foram desde a infância socializados na cultura legítima 

podem ter” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, p. 32).  

Isso implica romper com os pressupostos inerentes à visão do senso 

comum, que tem o sucesso ou o fracasso acadêmico a partir de consequências 

de habilidades naturais. Sugere-se, portanto, o entendimento de capital cultural 

dentro da noção que se apresenta como uma hipótese teórica, mas que 

permite explicar que os lucros específicos do sucesso acadêmico de um aluno 

se condicionam à sua cultura. Pois, de acordo com Bourdieu (1986), as 

desigualdades de desempenho escolar dos estudantes são provenientes da 

diferente distribuição de capital cultural dada às classes sociais.  

Segundo Bourdieu (1996, p. 42): 

[...] Os movimentos da bolsa de valores escolar são difíceis de 
antecipar e aqueles que podem se beneficiar, através da família, dos 
pais, irmãos ou irmãs etc., ou de suas relações, de uma informação 
sobre os circuitos de formação e seu rendimento diferenciado, atual e 
virtual, podem alocar melhor os seus investimentos escolares e obter 
o melhor lucro de seu capital cultural. Essa é uma das mediações 
através das quais o sucesso escolar – e social – se vincula à origem 
social. 

Isto permite inferir que é o “nível cultural global do grupo familiar que 

mantém a relação mais estreita com o êxito escolar” (NOGUEIRA; CATANI, 

2012, p. 42). Assim, para que o aluno alcance esse capital cultural exigido na 

escola, é imprescindível tempo e dedicação – “um habitus”. 

Deste modo, ao analisar o (in)sucesso escolar de estudantes da 

Educação Básica, em especial a população frequentadora do Ensino 

Fundamental, vê-se como é necessário compreender as relações dos alunos e 

buscar parcerias institucionais – a escola com a universidade, os professores 

com outros professores, os alunos e com os seus pais e familiares próximos – 

de forma congruente. Pois, com participação ativa e dinamismo, tais ações 

intencionam resguardar e melhorar a vida social educativa das crianças 

procurando sempre efetivações positivas no habitus de estudar (AGUIRRE; 

CERQUEIRA; CLEMENTINO, 2008). 

Para Coleman (1988), as relações entre os contextos familiares e os 

resultados escolares dos alunos são mediadas, em parte, pelo capital humano 

da família. O que recai exatamente no ponto seguido por esse estudo: a 

compreensão do alcance do letramento familiar a partir dos capitais cultural e 

social. Já que, os capitais da família, assim como o de todos aqueles 



38 
 

 
 

responsáveis pelo desenvolvimento sociocultural de um aluno, proporcionam 

contribuições substanciais que se agregam ao perfil educacional do estudante.  

Assim, ao tratar dos vínculos relacionais de estudantes de Ensino 

Fundamental, é imprescindível trabalhar o conceito de capital social. Definido 

como: 

conjunto dos recursos reais ou potenciais que estão ligados à posse 
de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas 
de interconhecimento e de inter-reconhecimento mútuos, ou, em 
outros termos, à vinculação a um grupo, como o conjunto de agentes 
que não somente são dotados de propriedades comuns (passíveis de 
serem percebidas pelo observador, pelos outros e por eles mesmos), 
mas também que são unidos por ligações permanentes e úteis 
(BOURDIEU, 1980, p. 2, tradução nossa) 

Nesse sentido, o capital social é um aspecto de propriedade do indivíduo 

– cada agente possui um volume próprio que depende da extensão da rede de 

relações efetivamente mobilizada e do volume de capital daqueles a quem o 

indivíduo se vincula (BOURDIEU, 1980). Ou seja, é um conjunto de 

relacionamentos sociais influentes, os quais podem trabalhar em prol da 

acumulação de capital cultural. 

Coleman (1988) ressalta o indivíduo enquanto ator e afirma que este é 

moldado pelo ambiente, e que não há fontes internas de ação que dão a ele 

uma finalidade ou direção. Isto é, cada indivíduo tem controle sobre certos 

recursos e interesses em certos recursos e eventos, e o capital social é um tipo 

particular de recurso disponível. Frente a esse olhar, o capital social é definido 

por sua função: 

[...] variedade de entidades diferentes, com dois elementos em 
comum: todos eles consistem em algum aspecto das estruturas 
sociais e facilitam certas ações dos atores – sejam pessoas ou atores 
corporativos – dentro da estrutura. Como outras formas de capital, o 
capital social é produtivo, possibilitando a realização de certos fins 
que, em sua ausência, não seriam possíveis (COLEMAN, 1988, p. 
S98, tradução nossa). 

Contudo, destaca-se que o capital social que é valioso no acolhimento 

de certas ações pode ser inútil, dispensável, ou mesmo prejudicial em outras. 

Para Putnam (2000), o capital social faz referência a aspectos da 

organização social, tais como: redes, normas e confiança, os quais promovem 

a constituição e cooperação para benefícios mútuos. Ou seja, para este autor, 

o capital social, diferentemente do capital cultural, não pode ser internalizado 

pelo indivíduo. É exterior a ele e existe conforme o convívio em sociedade. 
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É válido observar que o capital social é abordado intensamente na 

perspectiva de redes sociais. Nesse sentido, Piselli (2005) destaca que não é 

conveniente restringir o conceito de capital social a apreensões rígidas, já que 

esse conceito nutre certo dinamismo e pressupõe o movimento relacional dos 

indivíduos em seus contextos de ação. Logo, a absorção do capital social pode 

acontecer a partir das relações mantidas pelo ambiente familiar, como fora dele 

(escola, igreja, comunidade). Ele é alimentado pelas relações pessoais que 

cumprem função determinante.  

Visto que o insucesso ou o êxito escolar podem ser motivados pelas 

diferentes forças que os capitais cultural e social desempenham nos indivíduos, 

agindo sobre eles e os levando a seguir certos caminhos diante das questões 

de ensino/aprendizagem, a subseção seguinte traz uma concatenação do 

conceito de letramento familiar com o entendimento do habitus de estudo. 

 

3.2.1 O habitus de ler e escrever no ambiente familiar da população em 

idade escolar de 6 a 14 anos 

 

Bourdieu e Passeron (2014a) tratam o capital cultural como um conjunto 

de prioridades adquiridas pelos indivíduos que são indispensáveis para a 

compreensão das desigualdades sociais. Assim, tem-se que a ação dos seres 

é construída através de uma incorporação, o habitus, que é o reflexo da 

realidade social vivida. A partir dele é possível compreender determinadas 

atitudes e o modos de agir dos indivíduos, a internalização do meio social e a 

posterior externalização.  

A noção de habitus remete, então, ao capital cultural na sua forma 

incorporada. No entanto, o habitus requer tempo e dedicação para que incorra 

nos modos de agir ou fazer algo. É, por assim dizer, um aspecto que aciona 

estruturas subjetivas do indivíduo, que são constituídas através das diversas 

experiências de vida. Diante desta perspectiva, esta pesquisa notou a 

necessidade de explorar tal conceituação observando sua aplicação, e 

implicação, junto às práticas de leitura e escrita na população em idade escolar 

de 6 a 14 anos. 

Gaitan (2012) confirma que tanto a língua como a cultura têm 

capacidades para exercer trocas poderosas nas relações entre as famílias e as 
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escolas. Logo, as primeiras informações e conhecimentos de mundo que as 

crianças obtêm procedem dos pais, ou responsáveis diretos, os quais 

desempenham um papel determinante na formação crítica e sociocultural 

dessas. Tal qual, antes mesmo de frequentar os bancos escolares, os 

estudantes aprendem a língua e a cultura dos seus contextos de família, 

comunidade e rede pessoais. A partir desses ambientes relacionais estudantes 

de Ensino Fundamental, população em idade escolar de 6 a 14 anos, 

aprendem normas, práticas e crenças, adquirem atitudes, experiências e 

aspirações – disposições (habitus) que determinam o seu pertencimento na 

sociedade.  

Ao tomar a conceituação do letramento familiar apresentada por Caspe 

(2003), que parte da ideia de que habilidades são adquiridas através do diálogo 

compartilhado, tem-se que é indispensável ao pesquisador se voltar à 

abrangência do letramento dos pais de alunos do Ensino Fundamental com 

vistas aos seus conhecimentos. Pois, é nos pais (base familiar) que o 

estudante encontra uma máquina propulsora que contribui ativamente para a 

sua aprendizagem. Deste modo, é necessário adotar uma filosofia de 

inculcação, com medidas que visam quebrar padrões de isolamento social, já 

que a aquisição do letramento responde aos interesses de um contexto social 

mais amplo.  

Ressalta-se que o habitus de leitura e escrita que se desenvolve no seio 

familiar, o qual a escola, via de regra, não trabalha – tais como: ler jornais, 

receitas, livros sagrados, bulas de remédio, ou escrever cartões de felicitações, 

listas de compras, preenchimento de formulários, etc. – legitima-se como base 

do letramento familiar. Entretanto, o status socioeconômico é um fator que 

pode afetar criticamente o letramento (BARTON, 1997). Pois, em geral, os 

estudantes das camadas sociais desfavorecidas têm mais dificuldades para se 

ajustarem à cultura letrada dominante, que é amplamente valorizada pelos 

estabelecimentos escolares, mas que se dizem neutros (BOURDIEU; 

PASSERON, 2014a).  

Frente a esse olhar, tem-se a “pedagogização do letramento”, visto que 

por diversas vezes os letramentos não escolares são deixados à margem, pois 

a escolarização intensificada parece compensá-los (STREET, 2014). Nesse 

sentido, Bourdieu e Passeron (2014b, p. 30) afirmam que “o sucesso escolar 
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depende estreitamente da aptidão (real ou aparente) para manejar a língua 

com ideias próprias ao ensino e que o sucesso nesse domínio é sobretudo dos 

que [têm acesso à cultura dominante]”. Consequentemente, de maneira 

errônea, costuma-se atribuir ao passado próximo os êxitos ou fracassos 

escolares, quando não ao dom e à pessoa. Entretanto, estes condizem à 

realidade das orientações precoces (habitus), comumente decorrentes do 

contexto familiar. 

Conforme Barton (1997) o letramento familiar raras vezes é 

explicitamente avaliado, todavia é considerado bem-sucedido se atende ao seu 

propósito. Somando-se a isso, Ribeiro e Koslinski (2009) ratificam que há 

poucos estudos dedicados à avaliação da eficácia escolar que apreciem as 

implicações dos contextos sociais extraescolares. Ou seja, na academia não se 

observam muitos trabalhos abordando a noção do habitus de ler e escrever no 

ambiente familiar, o que torna esta pesquisa ainda mais interessante. Inclusive 

porque esses conceitos são apresentados sob a ótica relacional dos alunos.  

Esse é um estudo que se alinha ao entendimento de Bourdieu e 

Passeron (2014a) quando afirmam que o sistema educacional é capaz de gerar 

desigualdades, além de reproduzir, e possivelmente aumentar as diferenças 

culturais, sociais e econômicas. Estas diferenças são sentidas pela maioria dos 

brasileiros nas suas interações cotidianas. Portanto, o habitus de leitura e 

escrita de pessoas em idade escolar de 6 a 14 anos tem respaldo no capital 

cultural incorporado, e enfatiza também a importância do envolvimento de 

outros aspectos que podem ser percebidos pelo capital social efetivado através 

dos laços relacionais do indivíduo. Estes, apresentados na seção posterior sob 

a propositura do conceito da Análise de Redes Sociais. 

 

3.3 ANÁLISE DE REDES SOCIAIS (ARS)  

 

No intuito de esclarecer as particularidades que definem o conceito de 

redes sociais, toma-se a extensão de seus efeitos os quais deixam despontar 

os atributos de interdisciplinaridade. Assim sendo, Alvarez (2012) expõe que a 

abordagem das redes tem sido concebida em diversos campos científicos, já 

que seus conceitos e suas aplicações podem ser utilizados em conjunturas 

variadas, como forma de entender seu impacto na vida social. Tal interesse 
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permite que cada campo se defina por técnicas de análises distintas, 

convergindo no que diz respeito às relações entre os indivíduos numa estrutura 

de rede (MARTELETO; SILVA, 2004).  

Segundo Marques (2010, p. 43) “o fundamento teórico central da análise 

de redes sociais consiste nos fenômenos sociais cujas unidades básicas são 

as relações sociais”. Consoante a esse entendimento, Wasserman e Faust 

(1994) assinalam que o trabalho que envolve análise de redes sociais (ARS) 

oferece apoio teórico e metodológico quando averigua as condutas e maneiras 

de agir dos indivíduos que compõem a estrutura. O foco da investigação são os 

relacionamentos, complemento importante para uma pesquisa social.  

Com relação a uma concepção mais categórica dispensada à análise de 

redes sociais, Wellman (1999, p. 11) afirma que “a essência da análise de 

redes sociais está no foco sobre as relações e estruturas sociais – onde quer 

que possam ser localizadas e quaisquer que sejam os atores envolvidos”. 

Denota-se, então, que a investigação baseada em análises de redes considera 

a visão de questões sociais. Esta, por sua vez, é de extrema importância para 

os estudos populacionais.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que uma rede é conjunto de indivíduos 

interconectados, cuja análise delibera acerca da composição e da arquitetura; 

averigua como as relações entre esses componentes se mantêm; identifica o 

fluxo e a absorção de informação entre os indivíduos, de modo a observar a 

hierarquia conforme a estrutura (WASSERMAN; FAUST, 1994).  

Mas, tem-se ainda uma fundamentação que se recosta no fato da rede 

ser um sistema composto por nós e conexões que se manifesta através de um 

conjunto de participantes autônomos que conectam opiniões, ideias, conceitos 

e inúmeros recursos em volta de valores e interesses partilhados 

(MARTELETO, 2001; MARTELETO; SILVA, 2004). Portanto, os dados das 

redes se concentram em atores e relações, de modo que é permitido afirmar 

que, para se configurar uma rede, é essencial haver uma relação entre dois ou 

mais atores, desde que tal relacionamento aprove alterações nas estruturas 

sociais, a partir da interação e da constituição de laços sociais (ALVAREZ, 

2012; HANNEMAN; RIDDLE, 2005; WASSERMAN; FAUST, 1994).  

Com o desígnio de esclarecer possíveis incompreensões acerca do 

tema em estudo, expõe-se a definição de dois elementos: ator e relações. 
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Quanto ao ator, tem-se ele como uma unidade flexível que segue em 

consonância ao estudo em questão, visto que a análise de redes se enquadra 

em diferentes vertentes. Em outras palavras, pode-se dizer que o enfoque 

depende exclusivamente de quem realiza a pesquisa. Num outro plano, 

observam-se os vínculos, as relações propriamente ditas, as quais são 

determinadas através de parentesco, afetividade, ou outros tipos de laços. 

Nesse ponto, parece justo frisar a afirmação de Wasserman e Faust (1994) que 

declaram que tanto os atores como os seus atos consistem em 

interdependência, uma vez que os laços relacionais, que são vínculos entre 

atores, trabalham no sentido de canalizar recursos materiais ou imateriais, 

como uma transmissão. Deste modo, através da estrutura da rede, é 

presumível o alcance de oportunidades e/ou restrições à ação individual.  

Assim, se uma pesquisa busca compreender a ação individual no 

contexto de relações estruturadas, ou estuda diretamente as estruturas 

relacionais, a análise de rede é própria para operar em termos de estruturas 

redes e de vínculos entre unidades (WASSERMAN; FAUST, 1994). A ARS se 

propõe, então, a entender de que maneira se revelam os padrões relacionais, 

observando as posições sociais dos indivíduos dentro da estrutura reticular, e 

como se absorvem seus fluxos de informação. 

Verifica-se, portanto, que:  

A compreensão dos fluxos de informação, de conhecimento e de 
poder que percorrem as redes, e o papel dos diferentes atores 
envolvidos pode permitir a elaboração de políticas públicas de 
inclusão e geração de bem-estar, que vão do acesso a serviços 
públicos de saúde e educação ao crédito para funcionamento dos 
negócios (MARTELETO; SILVA, 2004, p. 48). 

Não obstante, em meio ao conceito de redes pessoais, é verdade que os 

membros componentes da escola, da família e da comunidade favorecem os 

estudantes, bem como são capazes de proporcionar a eles várias formas de 

apoio social, o que amplia a possibilidade de sucesso escolar (GODDARD, 

2003).  

Logo, é válido lembrar que hodiernamente uma das incumbências da 

sociedade brasileira consiste na diminuição das desigualdades no nível 

educacional. Então, do que foi exposto, é justo deduzir que as considerações 

que envolvem as análises de redes sociais conferem viabilidade para a 

pesquisa em curso. Em especial quando se reflete acerca do sucesso no 
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aprendizado acadêmico de estudantes de Ensino Fundamental, pois, não há 

dúvidas de que as características e as disposições das redes pessoais dos 

alunos influenciam no próprio desempenho escolar.  

Portanto, destaca-se que no contexto escolar a análise de redes sociais 

muitas vezes tem o desígnio de solucionar problemas distintos, especialmente 

quando se trata da população com idade de 6 a 14 anos. Nesse ponto, torna-se 

necessário o conhecimento das relações diretas e indiretas, bem como as 

características sociodemográficas e culturais dos sujeitos que mantêm laços 

com os alunos. Visto como isso define o volume de capital cultural e capital 

social dos sujeitos, o qual se reflete no letramento, e vice-versa. Observações 

como estas são abordadas na subseção que segue, a qual também explica o 

que são as redes pessoais. 

 

3.3.1 Redes pessoais e seus reflexos no letramento familiar de alunos do 

Ensino Fundamental 

 

É observável que, nas análises de redes sociais, os dados revelam uma 

interdependência, de modo que podem ser mensurados com base em dois 

tipos de análise: sociocêntricas e egocêntricas. De acordo com Silva e Zanata 

Jr. (2012), a perspectiva sociocêntrica trabalha com informações relacionais 

coletadas para o conjunto de atores que integram a rede social em estudo 

(redes totais), enquanto que a egocêntrica foca num recorte de atores/relações 

particulares (redes parciais ou redes pessoais). 

Ressalta-se que esta pesquisa se desenvolveu a partir de análises sobre 

a tipologia de redes egocêntricas de alunos do Ensino Fundamental, tratadas 

aqui como redes pessoais. Estas são constituídas com base em levantamentos 

de informações proporcionadas pelo indivíduo pesquisado. Elas identificam as 

relações deste – o qual é denominado de ego e tem a incumbência de apontar 

os atores (chamados de alters) que compõem a rede e a força das relações 

entre eles. Assim sendo, as redes pessoais permitem “identificar e analisar 

aqueles vínculos sociais mais íntimos, mais próximos e mais visíveis de um 

determinado ego” (ZANATA JR.; SILVA, 2012, p. 61). 

O conceito de redes sempre esteve presente como item indispensável 

para a comunicação, em especial, da cultura de massas. Pois, a partir da ARS 
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é possível ilustrar e explicar como uma informação transita por entre as 

ligações que compõem o conjunto relacional e alcança o total de envolvidos. 

“As redes pressupõem trânsito, hierarquia e poder – a mensagem é divulgada 

de acordo com o prescrito pelas regras de acessibilidade, contiguidade e 

simultaneidade” (COSTA, 2012, p. 96). 

As redes pessoais podem ser definidas como: isoladas, quando se 

restringem à família e aos vizinhos próximos; ou como integradas, aquelas que 

se estabelecem a partir de contextos sociais amplos. Diante disso, Moura 

Oliveira (2016b) considera o uso da metodologia analítica de redes 

egocentradas porque elas focalizam: 

[...] os efeitos da rede sobre as atitudes individuais e comportamentos 
condicionantes, ou seja, por preocupar-se com os efeitos de uma 
rede sobre atitudes individuais, por exemplo, como o contexto e a 
estrutura social afetam as liberdades individuais (MOURA OLIVEIRA, 
2016b, p. 621).  

Destaca-se, portanto, que estudos abalizados pela abordagem de redes 

pessoais com população de Ensino Fundamental se mostram necessários 

quando a pesquisa se propõe a investigar eventos relacionais que afetam 

indivíduos em diferentes configurações, sejam pessoas, grupos, instituições, 

etc. Tal embasamento foi utilizado no desenvolvimento do projeto de extensão 

que auxiliou esta pesquisa, visto o trabalho com a análise dos vínculos 

relacionais que averiguou quais as práticas de leitura e escrita mais recorrentes 

e vivenciadas pelas famílias dos alunos. Pois, quando se trata da população 

que cursa a Educação Básica, principalmente alunos com idades de 6 a 14 

anos, é indispensável ressalvar que as relações estabelecidas nas redes 

pessoais desse público possibilitam a ampliação das suas práticas de 

linguagem.  

Assim, em se tratando de análise estrutural de redes pessoais, tem-se 

que as oportunidades do ego são afetadas pelas conexões (relações) 

existentes, ou ausentes, com os alters. E é, justamente, nesse ponto que o 

conceito de redes pode se atrelar ao do letramento familiar. Pois, as 

características pertinentes às relações compartilhadas no contexto do lar pelos 

diferentes atores que constituem as redes têm a capacidade de influenciar 

questões que dizem respeito ao desenvolvimento das competências de leitura 

e escrita e, consequentemente, ao (in)sucesso escolar.  
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Destarte, as redes pessoais também devem ser trabalhadas no âmbito 

escolar, pois conforme Cairney (2005, p. 52, tradução nossa) “[...] as escolas 

geralmente precisam entender as famílias e comunidades nas quais os alunos 

estão situados. Há uma necessidade de diálogo genuíno entre escolas e 

comunidade”. Deste modo, as redes pessoais dos alunos em idade escolar de 

6 a 14 anos estão para eles como ponto de apoio que desempenha um papel 

primordial no seu desenvolvimento e lhes proporcionam a abrangência de 

novas realidades – dentre as quais, as práticas sociais de leitura e escrita. 

Considera-se, portanto, que os estudos de letramento familiar, observados 

através das análises de redes pessoais, demostram relevância científica em 

razão de despertarem novas perspectivas e colaborarem para reflexões críticas 

sobre as práticas letradas propostas pela escola. 

Contudo, cabe esclarecer que o envolvimento desses dois conceitos – 

redes pessoais e letramento familiar – ainda é muito incipiente na literatura 

científica, visto os raros trabalhos científicos que abordam tal conceituação 

conjuntamente. Todavia, destacam-se aqui os estudos das pesquisadoras 

brasileiras Tavares (2008), Tavares e Brito Ferreira (2009) e Moura Oliveira 

(2016a; 2016b). No entanto, outros autores foram mencionados, os quais, 

apesar de não expressarem claramente a inter-relação desses conceitos, de 

alguma forma têm discursos convergentes com a temática.  

Portanto, é necessário observar que a ARS passa a ser um método de 

estudo que auxilia no esclarecimento de mecanismos sociais cotidianos que 

beneficiam à manutenção, ou mudança, de questões que envolvem o 

letramento da população de Ensino Fundamental. Já que as redes tendem a 

explicar por que sujeitos com características tão próximas, como no caso de 

alunos inseridos numa mesma instituição escolar – ou seja, com atributos 

parecidos como idade, escolaridade, estrato social e história de vida, etc. – 

muitas vezes expõem diferenças tão marcantes em suas práticas de leitura e 

escrita e no desenvolvimento escolar (MOURA OLIVEIRA, 2016b). Tal 

concepção pode reforçar que diagnósticos proporcionados pelo método 

analítico das redes pessoais despontam como bastante favoráveis, 

especialmente quando se trata de discutir demandas relacionadas ao 

letramento e ao (in)sucesso escolar. Pois, na sala de aula – ambiente 

institucionalizado de ensino – os estudantes nem sempre são tratados 
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conforme suas capacidades de aprendizagem. Por diversas vezes, tem-se 

generalizações que camuflam as desigualdades. 

Assim, considerando que o Brasil tem sido um dos países mais 

desiguais do mundo, este trabalho traz o detalhamento de uma pesquisa que 

se volta ao letramento familiar observando a real situação das famílias, que, 

segundo Marteleto e Andrade (2014), é uma instituição que desempenha um 

papel importante no que diz respeito às oportunidades educacionais, pois a 

disparidade socioeconômica acentuada do contexto brasileiro expõe enormes 

barreiras sociais, de maneira que influencia o sucesso escolar.  

Sob esse olhar, ao perceber a dinâmica interna das famílias de 

estudantes que alcançaram um improvável êxito escolar, Lahire (1997, p. 338) 

aponta que uma considerável contribuição se refere ao processo de 

transmissão cultural, reforçando que “a presença objetiva de um capital cultural 

familiar só tem sentido se esse capital cultural for colocado em condições que 

tornem possíveis sua ‘transmissão’”. Tal afirmação corrobora para a difusão do 

trabalho com análises de redes pessoais de alunos do Ensino Fundamental. 

Pois, por diversas vezes, núcleos familiares que demonstram ter capital cultural 

equivalente são capazes de possibilitar circunstâncias escolares distintas a 

seus filhos.  

É importante salientar que todo esse embasamento teórico exposto traz 

o respaldo científico que dá pleno suporte ao objetivo da pesquisa. Pois, ao 

lançar mão dos conceitos aqui discutidos, tem-se em vista a metodologia 

aplicada, que é apresentada no capítulo posterior e que autoriza o alcance de 

respostas para a questão proposta inicialmente.  



48 
 

 
 

4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

Este trabalho que tinha o caráter demográfico como núcleo, ao mesmo 

tempo em que se ajustava à perspectiva socioeducacional, se propôs a realizar 

uma atividade de planejamento colaborativo. Isso permitiu o cumprimento de 

uma investigação que envolvia questões críticas e essencialmente reflexivas 

voltadas ao letramento familiar e às redes pessoais da população de Ensino 

Fundamental. 

Nesse sentido, a abordagem metodológica esteve centrada numa 

pesquisa exploratória, visto que tal estudo buscava adquirir maior familiaridade 

com o fenômeno pesquisado – neste caso, perceber como uma ação que 

abarca o letramento familiar e as redes pessoais proporciona base para o 

sucesso escolar de alunos do Ensino Fundamental. Esse tipo de pesquisa, 

conforme Gil (1999, 2007), tem o objetivo precípuo de proporcionar maior 

familiaridade com o problema, ou seja, desenvolver e esclarecer conceitos e/ou 

ideias, de modo a tornar a questão mais precisa ou construir outras hipóteses.  

Por conseguinte, destaca-se que a pesquisa se revestiu de uma 

natureza quali-quantitativa. Ou seja, integrou componentes qualitativos e 

quantitativos, pois ao passo que investigava processos relacionais, recorria 

também a valores matemáticos para descrever variáveis no intuito de alcançar 

o máximo de informações.  

A pesquisa evidenciou como fonte de dados os Censos Demográficos, o 

Censo Escolar do INEP/MEC e as informações fornecidas pela comunidade 

escolar. Estas, por sua vez, foram coletadas com apoio de instrumentos como 

questionários e matrizes relacionais. Para que os dados fossem 

adequadamente apreciados, a pesquisa utilizou investigações apoiadas em 

estatística descritiva, análise do conteúdo das redes pessoais e observação 

direta. Assim, para um delineamento metodológico mais detalhado, as seções 

subsequentes apresentam as fontes de dados, os instrumentos e os 

procedimentos que foram empregados na pesquisa – informações e técnicas 

percorridas para alcançar o objetivo inicial e proporcionar respostas à questão 

da pesquisa.  
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4.1 FONTES DE DADOS 

 

Esta seção destaca informações fundamentais do estudo de modo a 

ressaltar os elementos que viabilizaram a compreensão dos dados alcançados 

no estudo. Cabe lembrar que a pesquisa observou a população de Ensino 

Fundamental de São Gonçalo do Amarante/RN e teve como principais fontes 

de dados o contexto escolar, o desenvolvimento de um projeto de extensão e 

os alunos investigados. Estes proporcionaram a construção dos dados da 

pesquisa e são apresentados nas subseções a seguir. 

 

4.1.1 Contexto escolar 

 

Os bancos de dados do Censo Escolar do INEP/MEC proporcionam um 

subsídio primordial para a compreensão da situação educacional dos 

municípios brasileiros. Deste modo, tornou-se interessante observar o que 

expõem acerca de São Gonçalo do Amarante/RN. Nesse sentido, o Qedu 

(2017) indica que, no ano de 2016, o referido município apresentava um total 

de 84 escolas de Educação Básica com 14.054 matrículas para o Ensino 

Fundamental – sendo 8.540 alunos matriculados nos anos iniciais (de 1º a 5º 

Ano) e 5.514 nos anos finais (de 6º a 9º Ano).  

Destaca-se que a seleção desta localidade não aconteceu de maneira 

aleatória à pesquisa. Pois, foi identificado antecipadamente que São Gonçalo 

do Amarante/RN revelava baixos números relacionados ao Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)4. Nesse sentido, a Tabela 2 

demonstra que o Ideb do município para anos iniciais do Ensino Fundamental 

da rede pública em 2011 e 2013 teve crescimento, mas sem conseguir atingir o 

patamar estipulado. Já nos anos de 2007, 2009 e 2015, ele chegou à meta 

projetada e cresceu, mas não alcançou o valor de 6.0, considerado ideal.  Ou 

                                            
4
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) observa o fluxo escolar e as 

médias de desempenho em avaliações da Prova Brasil, que busca diagnosticar o desempenho 
dos alunos em termos de aquisição de habilidades e competências nas disciplinas de Língua 
Portuguesa (leitura) e Matemática (resolução de problemas).  

A Prova Brasil, por sua vez, é uma avaliação censitária das escolas públicas das redes 
municipais, estaduais e federal, com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino. 
Obrigatoriamente, participam desta avaliação as escolas que possuem, no mínimo, 20 alunos 
matriculados nas séries/anos avaliados. Ou seja, 5º Ano (antiga 4ª série) e 9º Ano (antiga 8ª 
série) do Ensino Fundamental. 
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seja, conforme o Qedu (2017) pode melhorar de modo a garantir mais alunos 

aprendendo e seguindo um fluxo escolar adequado. 

Tabela 2 – Ideb observado e metas projetadas para o Ensino Fundamental da 
rede pública de São Gonçalo do Amarante/RN (SGA) – 2007 a 2015 

Ano 

Ideb 
Observado 

(SGA) 
Anos Iniciais 

Metas 
Projetadas 

(SGA) 
Anos Iniciais 

Ideb 
Observado 

(SGA) 
Anos Finais 

Metas 
Projetadas 

(SGA) 
Anos Finais 

2007 3.0 3.0 2.6 2.8 

2009 3.2 3.1 2.7 3.0 

2011 3.3 3.5 2.8 3.2 

2013 3.5 3.7 2.9 3.6 

2015 4.0 4.0 3.2 4.0 
Fonte: Dados da pesquisa com base em informações do INEP/MEC. 
Nota: Os resultados marcados se referem ao Ideb que atingiu a meta. 

A Tabela 2 expõe também os valores do Ideb de São Gonçalo do 

Amarante para anos finais do Ensino Fundamental da rede pública. Com isso, 

percebe-se que a meta projetada não foi alcançada durante o período de 2007 

a 2015. Fato que corrobora para que os órgãos gestores e as escolas do 

munícipio prestem mais atenção no desenvolvimento socioeducacional e 

passem a implementar ações que fortaleçam o ensino/aprendizagem, 

especialmente no que diz respeito ao letramento. 

Também é interessante observar que o ambiente de desenvolvimento da 

pesquisa está inserido num contexto social periférico da Região Metropolitana 

de Natal, desfavorecido em termos econômicos e culturais. Pesquisas em 

localidades desse tipo são importantes, e incentivadas na literatura científica. 

Nessa perspectiva, Kliksberg (1999) afirma que, mesmo os grupos socialmente 

desamparados, têm valores e identidades que lhes são próprios. Posto isso, 

ressalta-se, que os estudos desses grupos devem reforçados, pois:  

O fator geográfico e o fator social de desigualdade cultural nunca são 
independentes porque [...] as chances de residir numa cidade grande, 
onde as possibilidades de acesso ao ensino e à cultura são maiores, 
aumentam à medida que se ascende na hierarquia social 
(BOURDIEU; PASSERON, 2014b, p. 42). 

Logo, é observável que naquela localidade existem tantos problemas e 

desafios quanto os encontrados em outras regiões metropolitanas brasileiras, 

resguardando proporções dimensionais e aspectos particulares. Ainda sobre o 

fator geográfico, é importante notar que além da localização periférica do 

município, o público pesquisado estuda e reside numa área rural – aspecto a 
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ser observado com cuidado na investigação, sobretudo em virtude das 

características peculiares das escolas dessas áreas, que, em geral, possuem 

indicadores bastante desfavoráveis e condições de infraestrutura precárias, ou 

inexistentes.  

Diante desta perspectiva, apresentam-se as especificidades do ambiente 

onde a pesquisa foi aplicada – a Escola Municipal José Horácio de Góis 

(EMJHG). Fundada em 1° de abril de 1964 na comunidade de Guanduba, 

perímetro rural de São Gonçalo do Amarante/RN, a escola funciona atualmente 

nos turnos matutino e vespertino e atende a uma população de estudantes do 

Ensino Infantil (Pré-escola) e dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º 

Ano). Quanto ao aspecto do fluxo de matrículas dessa instituição, a Tabela 3 

expõe o quantitativo de matrículas no período de 2010 a 2016. 

Tabela 3 – Fluxo de matrículas da Escola Municipal José Horácio de Góis por 
série e ano (2010 a 2016) 

Ano 
Pré-

escola 
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano Total 

2010 42 22 15 13 21 21 134 

2011 36 20 18 13 20 16 123 

2012 31 14 20 20 16 18 119 

2013 36 24 13 20 26 20 139 

2014 29 24 23 15 27 17 135 

2015 24 10 17 20 25 19 115 

2016 32 12 10 15 27 22 118 
Fonte: Dados da pesquisa com base no Censo Escolar/INEP 2016. 

Conforme Tabela 3, é possível depreender que a escola atendida na 

pesquisa não abrange um contingente populacional muito amplo. Isso se dá em 

parte, devido à estrutura de pequeno porte que o estabelecimento apresenta. 

Cabe observar que a escola se situa numa localidade afastada da região 

central do município e o corpo discente é composto basicamente por alunos 

que moram na própria comunidade e que, em geral, são filhos de operários, 

agricultores e pequenos comerciantes – oriundos de famílias com renda per 

capita considerada baixa.  

Num estudo da constituição de tipologias para os estabelecimentos 

escolares brasileiros, Cerqueira e Sawyer (2007) admitem que aspectos 

concernentes à qualidade, à eficácia e ao rendimento escolar têm suma 

importância porque, nas últimas décadas, as mudanças demográficas atingiram 



52 
 

 
 

sobremaneira o sistema educacional do Brasil, em especial no que se relaciona 

à demanda por Ensino Fundamental, visto que este nível educacional já admite 

um grau de cobertura próximo à universalização. No entanto, para a população 

de alunos com idades de 6 a 14 anos pertencentes às camadas populares 

menos prestigiadas, ainda são visíveis os problemas de acesso a um ambiente 

educacional de qualidade. 

Nesse sentido, admite-se que a Escola Municipal José Horácio de Góis 

é marcada pela especificidade de um perfil de baixa infraestrutura, visto que 

suas características se definem como: escola de Ensino Fundamental; com 

espaço físico reduzido (possui apenas quatro salas de aulas); localizada em 

município da Região Nordeste do Brasil; pertencente à rede municipal de 

ensino; desprovida de instalações como quadra e sala de TV-vídeo; sem 

ligação com a rede de esgoto. Estabelecimentos escolares com esse tipo de 

perfil, comumente, se associam a questões de elevados níveis de distorção 

idade-série, reprovação e abandono (CERQUEIRA; SAWYER, 2007). 

Estas observações são socialmente relevantes. Elas não apenas 

autorizam o direcionamento adequado de serviços e a implementação de 

infraestrutura correta, mas, também, possibilitam a concretização de pesquisas 

e atividades socioeducacionais que visem o fortalecimento do habitus de 

estudar, bem como o desenvolvimento de práticas e eventos de letramento, 

como a apresentada na seção seguinte. 

 

4.1.2 O projeto de extensão “Ações de letramento familiar: a transmissão 

da cultura são-gonçalense” 

 

O desenvolvimento do projeto de extensão denominada “Ações de 

letramento familiar: a transmissão da cultura são-gonçalense” serviu como um 

dos principais fornecedores de dados para esta pesquisa. Ela fez parte do 

projeto “O habitus de estudar: construtor de uma nova realidade na educação 

básica da Região Metropolitana de Natal” e ambos foram desenvolvidos na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em conjunto com o 

Observatório de Educação (OBEDUC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A ação teve seu passo inicial 

inaugurado antes mesmo de transcorrerem as reuniões com os membros da 
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escola onde a pesquisa foi aplicada. Ela começou quando houve a análise 

situacional do contexto e o planejamento prévio de atividades que o 

pesquisador desejava cumprir.  

Em maio de 2016 iniciaram as “Ações de letramento familiar: a 

transmissão da cultura são-gonçalense”. Nesse período aconteceram reuniões 

com a equipe gestora e os professores da Escola Municipal José Horácio de 

Góis. Esses momentos serviram para que o pesquisador apresentasse 

investigações prévias baseadas nos bancos de dados do Censo Escolar do 

INEP/MEC e dos Censos Demográficos do IBGE, e para que os envolvidos 

deliberassem acerca da intervenção pedagógica na escola. As reuniões 

tiveram, portanto, a finalidade de criar um programa baseado em oficinas 

voltadas ao letramento familiar. Todavia, outros trâmites ainda foram seguidos, 

em especial um encontro com os pais dos estudantes, fato que consagrou o 

projeto de extensão como uma maneira de aproximação entre a escola e a 

família, consolidando o fortalecimento do processo interacional entre essas 

instituições.  

O projeto de Extensão envolveu diretamente os alunos do 5º Ano do 

Ensino Fundamental e, devido o papel atuante, se confirmou como um 

procedimento de relevância para o ensino/aprendizagem daquela comunidade 

escolar. O propósito das “Ações de letramento familiar: a transmissão da 

cultura são-gonçalense” era trabalhar leitura e escrita com produção de 

sentidos a partir de práticas letradas ocorridas no cotidiano familiar, 

observando e retomando seus usos no ambiente escolar. Nesse sentido, no 

período de julho a dezembro de 2016, as manhãs das terças-feiras dessa 

turma foram preenchidas com oficinas que instigavam práticas de leitura e 

escrita entendidas sociais. 

As oficinas de letramento tinham sucessivas atividades e avaliações com 

a finalidade de ampliar as práticas sociais de leitura e escrita e de observar o 

desempenho escolar de cada aluno. Manteve-se, consequentemente, um 

processo contínuo de acompanhamento do aprendizado dos alunos, que foram 

examinados com base em atividades sistemáticas com as quais o pesquisador 

buscou compreender: seus progressos, seus limites e suas condutas. Diante 

disso, atina-se para o fato de tais oficinas assumirem um caráter incentivador, 

visto que solicitavam aos estudantes a constituição de relações entre 
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leitura/escrita e situações da vida cotidiana no lar e na comunidade. As 

atividades desenvolvidas com esse projeto de extensão foram aplicadas por 

duas pesquisadoras e previam questões de linguagem que tinham a pretensão 

de despertar nos estudantes uma visão de leitura significativamente social e 

produções textuais que tivessem sentidos. Assim, práticas letradas passariam 

ser mais compreendidas e socializadas. 

O projeto de extensão “Ações de letramento familiar: a transmissão da 

cultura são-gonçalense” também tinha a propositura de analisar redes pessoais 

no sentido de promover conhecimentos quanto aos prováveis alcances que o 

contexto sociocultural exerce no letramento e, consequentemente, no 

desempenho escolar de estudantes do Ensino Fundamental. Então, parte do 

tempo empregado nessa ação foi dedicado à investigação das redes dos 

alunos. Assim, concomitantemente às oficinas, alguns alunos da turma 

participaram dos momentos de pesquisas – etapa que ocorreu nos meses de 

novembro e dezembro/2016, quando os estudantes do 5º Ano foram 

convidados a responder os questionários e as matrizes relacionais. 

Destaca-se que a aplicação, tanto dos questionários como das matrizes, 

foi face a face, o que justifica o fato de essa etapa ter o apoio de mais cinco 

pessoas. Dentre elas havia, graduandos, pós-graduandos e mestres – equipe 

que auxiliou no preenchimento das respostas, todavia a presença do 

pesquisador proponente desta pesquisa durante tal fase foi imprescindível 

diante de imprecisões. A coleta de dados dos questionários teve sua 

instrumentação no formato papel, já as matrizes relacionais foram operadas em 

formato digital para viabilizar o tempo de aplicação e proporcionar maior 

praticidade ao processo de tabulação dos dados.  

Além de viabilizar a observação direta do pesquisador, devido sua 

participação ativa no cotidiano dos alunos, o projeto de extensão oportunizou o 

convívio com o público-alvo. Ela gerou vivências na escola que expuseram com 

desvelo o estímulo às práticas socialmente letradas e aprofundaram a 

investigação acerca dos aspectos dos alunos, que são apresentados na secção 

posterior. Portanto, considera-se o projeto de extensão “Ações de letramento 

familiar: a transmissão da cultura são-gonçalense” como uma fonte de dados 

significativa para a pesquisa. 
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4.1.3 Os alunos 

 

No ano de 2016, a Escola Municipal José Horácio de Góis tinha um 

corpo discente constituído por um total de 118 alunos. No entanto, para o 

desenvolvimento da investigação de redes pessoais, o pesquisador trabalhou 

apenas com a turma do 5º Ano do Ensino Fundamental, cujas aulas 

aconteciam no turno vespertino e era composta por uma população de 22 

alunos com faixa etária entre 10 e 12 anos de idade. Entretanto, apenas 19 

estudantes participaram efetivamente da pesquisa. Esses apresentavam 

históricos similares tais como: moravam em Zona Rural, nunca tiveram contato 

com práticas e eventos voltados ao desenvolvimento do letramento ou tiveram 

pouco, e tinham consideráveis dificuldades para ler e escrever.   

A atuação direta do pesquisador junto a esses alunos – que ocorreu 

através do projeto de extensão “Ações de letramento familiar: a transmissão da 

cultura são-gonçalense” – consentiu uma investigação aguçada do perfil 

demográfico e socioeducacional, bem como a realização de um trabalho 

pautado em estudos de redes pessoais. Consequentemente, foram observados 

nesses alunos os seus aspectos de capital cultural, capital social, letramento 

familiar e (in)sucesso escolar.  

Essa contemplação reforça como as informações prestadas pelos alunos 

participantes do estudo foram substancialmente importantes para a aquisição 

dos dados desta pesquisa. Todavia, a investigação foi operacionalizada por 

instrumentos como questionários e matrizes relacionais, os quais são descritos 

na seção seguinte. 

 

4.2 INSTRUMENTOS 

 

Para coletar os dados e dar a eles o adequado tratamento para que a 

pesquisa alcançasse as informações necessárias, apresentadas 

posteriormente como resultados, os alunos participantes desse estudo foram 

convidados a responder questionamentos que foram utilizados como suporte 

instrumental de investigação. Estes suportes foram apresentados nos formatos 

de: i) questionários, que incluem a avaliação de aspectos descritivos dos 
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pesquisados; ii) matrizes relacionais, que permitem conhecer e delinear as 

relações dos alunos e analisar outros fenômenos sociais. 

 

4.2.1 O questionário 

 

A construção do questionário implicou a revisão de diversas fontes, 

especialmente trabalhos que fizeram a associação de estudos demográficos 

com a análise de redes pessoais. Dentre eles, apontam-se Costa (2015), Lima 

(2016) e Silva (2015) que alcançaram resultados relevantes na abordagem de 

questões relacionadas ao campo da educação. O desenvolvimento desse 

instrumento de pesquisa teve sua fundamentação ancorada em perguntas que 

buscavam caracterizar os alunos pesquisados e identificar as pessoas que 

mais poderiam influenciar o letramento familiar dos alunos.  

O questionário era composto por vinte perguntas que consideravam 

algumas variáveis sociodemográficas dos alunos pesquisados – por exemplo: 

sexo, idade e cor – além daquelas ligadas à família. Uma vez que se buscava a 

opinião do aluno quanto às práticas de leitura e escrita com foco no contexto do 

lar. Os questionamentos foram elencados observando os recursos pessoais e 

materiais de que o aluno dispunha para auxiliar o seu processo de 

aprendizagem.  

As variáveis e itens inclusos no questionário não necessariamente 

reproduziram o que foi descrito por Costa (2015), Lima (2016) e Silva (2015). 

Têm-se adaptações direcionadas em decorrência do contexto específico da 

aplicação (alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental), ou modificações de 

acordo com as discussões mantidas pela equipe de investigação do estudo 

piloto – que foi realizado com cinco estudantes que reuniam características 

similares às dos participantes da pesquisa, mas que não compunham o estudo 

final.  

 

4.2.2 A matriz relacional 

 

A matriz relacional usada nesta pesquisa foi estruturada para 

operacionalizar com variáveis que incluíssem aspectos descritivos dos 

relacionamentos. Para o desenvolvimento deste instrumento de pesquisa, 
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tomou-se como base a estruturação de redes proposta por McCarty (2010), 

que trabalhou com matrizes de redes pessoais geradas com vários indivíduos 

pesquisados, as quais podem ser analisadas de maneira transversal (com 

diferentes indivíduos) de modo a revelar características pertinentes às redes 

que, em geral, são ignoradas.  

Para tanto, aplicou-se na análise de redes pessoais o modelo de matriz 

relacional que se apoia em duas técnicas: i) o gerador de nomes; ii) o name 

interpreters. Estas permitiram que pesquisador obtivesse dados concernentes 

às redes, autorizando, assim, averiguações acerca da estrutura de rede 

centrada num determinado ator, além da localização posicional dos nós que 

constituem a rede (BURT, 2009).  

O gerador de nomes incidia basicamente na disposição do aluno 

pesquisado para elencar o nome de quinze pessoas com as quais tinha algum 

tipo de relação, formava, portanto, uma lista que seria utilizada para o name 

interprets. Este, por sua vez, consistia em dezesseis questões que visavam 

produzir informações acerca das pessoas elencadas pelo participante da 

pesquisa. Tal investigação se propôs a conferir quais os costumes e as práticas 

estabelecidas pelos componentes da rede (SILVA; ZANATA JR., 2012). As 

perguntas presentes na matriz relacional foram organizadas para que o 

pesquisador tivesse ideia do capital cultural e do capital social engendrados 

nas redes estudadas. E, assim, compreender como as conexões, ou a 

ausência delas, influenciavam a estrutura e o comportamento, produzindo 

oportunidades ou restrições. 

Por fim, a matriz relacional serviu para constituir a estrutura relacional 

das pessoas pesquisadas com base na declaração do grau de proximidade 

entre as pessoas elencadas. Já que o procedimento de mapeamento das redes 

pessoais se baseia no método egocêntrico, o qual tem uma aplicação que visa 

identificar na rede pessoal do aluno (ego) a força do vínculo e a proximidade do 

participante da pesquisa com cada membro listado (MCCARTY, 2010).  

É necessário observar que se consome muito tempo para coletar as 

informações da matriz relacional e do questionário (em média de quarenta 

minutos até uma hora). Consequentemente, estes instrumentos foram 

elaborados de maneira a considerar a idade do público alvo do estudo 

(pessoas de 10 a 12 anos), bem como o tempo disponibilizado para a aplicação 
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destes (vinte horas distribuídas em duas horas/dia). Nesse sentido, a seção 

seguinte apresenta os passos seguidos para que os instrumentos descritos 

fossem aplicados e produzissem as informações necessárias ao 

desenvolvimento desta pesquisa. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS 

 

Os procedimentos são as formas como os instrumentos de pesquisa são 

utilizados. Consequentemente, esta seção expõe que os questionários e as 

matrizes relacionais auxiliaram na coleta de dados. Todavia, para a 

composição do corpus desse estudo, houve a avaliação de informações 

coletadas, a seleção das métricas de redes e a observação direta – 

procedimentos que são apresentados nas subseções posteriores. 

 

4.3.1 Avaliação estatística de informações coletadas  

 

A pesquisa utilizou questionários e matrizes relacionais como recursos 

para coletar dados. Assim, no que concerne à compreensão do conteúdo 

investigado nos questionários, tem-se que estes proporcionaram informações 

que foram observadas a partir da estatística descritiva.  

A estatística descritiva foi utilizada para identificar características 

demográficas, socioeducacionais e de letramento familiar do público que 

compôs a pesquisa. Conforme Freund e Simon (2000) afirmam, a estatística 

descritiva permite que o pesquisador maneje os dados de modo a possibilitar 

resumos ou descrições, sem que se façam inferências que ultrapassem os 

próprios dados. Deste modo, o estudo aponta uma mensuração quantitativa 

que é apresentada através de tabelas e gráficos construídos com apoio dos 

softwares Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e Microsoft Excel 

2013. 

No que diz respeito às matrizes relacionais, estas compreenderam a 

análise de informações das redes pessoais dos alunos pesquisados. Esta 

análise de redes foi um procedimento que considerou os contextos dos 

pesquisados e se adequou a esta investigação porque a análise de redes é um 
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conceito e método relevante em virtude de perceber e avaliar a estrutura 

relacional de um determinado grupo de pessoas.  

Conforme Hanneman e Riddle (2005), a maior diferença entre dados 

convencionais e os de redes incide no fato de que dados convencionais 

observam os atores e suas características, enquanto o estudo com redes 

busca compreender os atores e suas relações. 

Logo, admite-se que este estudo tem uma vertente que explora as 

propriedades estruturais e posicionais das redes. São análises que aceitam: 

[...] estabelecer um meio objetivo de identificar conexões (laços ou 
relações) e pontos (nós ou atores) dentro de um sistema determinado 
(uma rede pessoal ou total, por exemplo) e, desse modo, representar 
padrões estruturais de relações que podem ser mais ou menos 
constantes, ou totalmente imprevisíveis e não-lineares (relações 
emergentes) (FAZITO, 2002, p. 3-4).  

Tal abordagem se conforma na compreensão das dificuldades que 

perpassam a população pesquisada, ilustra a ocorrência de fenômenos e os 

fatores prováveis que contribuem para o acontecimento deles. Para que o 

pesquisador identificasse estes aspectos, ele escolheu algumas métricas de 

redes para descrever as estruturas relacionais identificadas na investigação 

das matrizes relacionais. Estas métricas são apresentadas a seguir. 

 

4.3.2 Seleção das métricas de redes 

 

Após a coleta de informações, as matrizes relacionais foram 

processadas com base nas medidas de redes. Tais medidas são denominadas 

métricas. Assim, deve-se ter em vista que as métricas de redes são utilizadas 

em análises de redes porque possibilitam vislumbrar aspectos diretos e 

indiretos das estruturas reticulares e coexistentes nas relações entre atores, 

ego e contexto investigado. 

Há um quantitativo considerável de métricas que podem ser investigadas 

nas análises de redes. No entanto, dentre as diversas métricas existentes, é 

necessário observar quais as mais adequadas para a pesquisa em curso. 

Principalmente quando o estudo se refere a contextos educacionais. Deste 

modo, destaca-se que o pesquisador – com a finalidade de compreender para, 

em momento posterior, argumentar de maneira sólida acerca dos padrões 
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relacionais – empregou na análise de redes deste estudo as métricas que 

estão explicitadas no Quadro 1.  

Quadro 1 – Descrição e especificações das métricas de redes analisadas 

Métrica Descrição Especificações 

Densidade 

Está relacionada com a 
conectividade dentro da 
rede.  Porque evidencia o 
número de laços presentes 
expresso como proporção 
do total possível de laços. 

Redes densas: possuem 
grandes quantidades de 
conexões; 
Redes esparsas: têm pequenas 
quantidades de ligações; 
*Quanto maior a densidade, 
maior a coesão entre o grupo. 

Centralidade 

Identifica a posição em que 
um ator se encontra em 
relação às trocas e à 
comunicação na rede. 
Define-se pelo número de 
relações que são colocadas 
entre um ator e demais 
atores. 

Atores com grande centralidade: 
mantêm contato direto e 
adjacente com muitos outros 
atores. 
Atores com baixa centralidade: 
são periféricos na rede. Se 
removidos, não causam efeito 
significativo. 

Cliques 

Determina-se como um 
grupo de nós que estão 
ligados somente entre eles, 
formando um grupo fechado 
dentro da rede. 
*Para compor um clique, 
deve existir no mínimo três 
nós. 
 

Atores pertencentes aos cliques: 
são considerados um subgrupo 
específico. 
Essa identificação pode indicar 
movimentação em torno de um 
problema ou um grupo fechado. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base em Marteleto (2001), Soares, W. (2002), Freitas 
e Pereira (2005), Hatala (2006), Bez, Faraco e Angeloni (2011). 

O Quadro 1 esboça uma sucinta descrição das medidas de redes 

utilizadas nesta pesquisa. Cabe esclarecer que, essas métricas descrevem as 

estruturas relacionais presentes nas análises dos resultados apresentados na 

sequência. Assim sendo, o pesquisador escolheu aquelas medidas que mais 

se ajustavam ao objetivo da investigação proposta. Pois, conforme Hanneman 

e Riddle (2005), os analistas de redes veem a estrutura de conexões cujo ator 

está incorporado, o qual deve ser descrito por suas relações, não por seus 

atributos. Todavia, este estudo considera os atributos dos atores das redes tão 

fundamentais quanto suas relações. 

Para calcular essas métricas, bem como para descrever as estruturas 

relacionais dos alunos pesquisados, utilizou-se o software Ucinet (versão 6.0 

for Windows), o qual foi desenvolvido por Borgatti, Everett e Freeman (2002) 

especificamente para a análise de redes sociais (ARS), pois possibilita criar e 
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manipular matrizes relacionais que representam matematicamente as redes. O 

pacote Ucinet ainda tem apoio de outro software: o NetDraw, que permite a 

visualização gráfica das redes (HANNEMAN; RIDDLE, 2005). Ressalta-se que 

a preferência pelo Ucinet incidiu na possibilidade de este programa trabalhar 

com todas as métricas necessárias ao estudo em questão.  

Assim, sabendo que este estudo se insere na perspectiva de aumentar o 

conhecimento sobre das oportunidades e restrições proporcionadas pelas 

redes pessoais no contexto da população de Ensino Fundamental, bem como 

permitir a formulação de pesquisas posteriores. O pesquisador recorreu a outro 

procedimento: a observação direta do contexto investigado. Tal procedimento 

pode ser apreciado na seção posterior. 

 

4.3.3 Observação direta 

 

A técnica da observação durante a coleta de dados é imprescindível 

quando se trabalha com a análise de redes. Pois, é necessário apresentar um 

considerável conhecimento acerca do ambiente de atuação, dos indivíduos e 

de seus principais atributos, de maneira que facilite a identificação do 

desenvolvimento dos arranjos relacionais dessa investigação. Por conseguinte, 

atribui-se a essa técnica a contextualização e a representação de um sistema 

de relações ou trocas estabelecidas entre os participantes da pesquisa, o que 

requer o emprego de outras técnicas, sejam elas de ordem qualitativas ou 

quantitativas (LAZEGA; HIGGINS, 2014).  

Pode-se dizer que, com esse procedimento foram apreendidas 

particularidades existentes nos processos relacionais – características que se 

ligam aos capitais cultural e social, que possivelmente influenciam as 

oportunidades e restrições de disponibilidade e acesso ao letramento familiar e, 

em consequência, impactam positivamente ou negativamente no desempenho 

escolar de alunos do Ensino Fundamental. 

Destarte, tornou-se imprescindível expor que a observação direta, assim 

como o ato reflexivo, esteve presente nesta investigação desde o 

planejamento, passando pela fase de implementação, até as ponderações 

finais. Ademais, pode-se afirmar que este processo foi seguido de modo a 

contribuir vigorosamente para o alcance dos resultados da pesquisa.  
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Após o processo de análise das informações do grupo pesquisado, 

percebeu-se como as fontes de dados, os instrumentos e os procedimentos de 

pesquisa foram importantes para compor os resultados. Portanto, a 

metodologia aplicada aqui possibilitou a identificação e a compreensão do 

impacto gerado pelas escolhas dos indivíduos perante suas redes pessoais, 

bem como abrangência do letramento familiar. Posto isso, o capítulo seguinte 

expõe as análises obtidas a partir dos procedimentos de manipulação dos 

dados dos questionários e das matrizes relacionais.  
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5 ANÁLISES DEMOGRÁFICAS, SOCIOEDUCACIONAIS E DE REDES 

PESSOAIS E AVALIAÇÃO DE AÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados alcançados com os 

procedimentos de observação direta, manipulação dos dados estatísticos e 

análises das redes dos alunos do 5º Ano (2016) da Escola Municipal José 

Horácio de Góis. Logo, cabe esclarecer que, as duas seções iniciais dizem 

respeito à apreciação dos questionários. Enquanto que, a terceira seção expõe 

diagnósticos baseados na apreciação das matrizes relacionais. Com base 

nestas análises, fez-se uma avaliação discursiva acerca do projeto de extensão 

implementada.  

 

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA DOS ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

A investigação das características sociodemográficas dos 19 alunos 

participantes da pesquisa tem o apoio da estatística descritiva. Assim, foi 

composto um estudo a partir da avaliação das variáveis: sexo, idade5, raça/cor 

e nível de instrução6 das pessoas que compõem o núcleo familiar7 dos alunos. 

Estas correspondem, respectivamente, às perguntas 2, 3, 5 e 6 do primeiro 

bloco do questionário (bloco sociodemográfico).  Tal análise de questionários 

forneceu as seguintes informações relacionadas à variável sexo (ver Tabela 4). 

Tabela 4 – Distribuição por sexo dos alunos do 5º Ano da EMJHG, São 
Gonçalo do Amarante/RN, 2016 

Variável Composição da variável Percentual (%) 

Sexo 
Masculino 47% 

Feminino 53% 

Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a 
transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus de Estudar: construtor de uma 
nova realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 

                                            
5
Adota-se como referência a data da pesquisa. 

6
A definição de nível de instrução usada no questionário foi: 1) Sem instrução e 

fundamental incompleto; 2) Fundamental completo e médio incompleto; 3) Médio completo e 
superior incompleto; 4) Superior completo; 5) Não determinado. 

7
Para este trabalho, considerou-se como “pessoas que compõem o núcleo familiar”: 

pai, mãe, irmãos, avós e/ou qualquer pessoa que morasse na mesma residência do aluno, 
ainda que não apresentasse nenhum grau de parentesco.  
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Os dados apresentados da turma participante da pesquisa expunham 

um perfil homogêneo. Entretanto, conforme Tabela 4, havia entre os 

estudantes pesquisados 53% meninas e 47% meninos, ou seja, um leve 

predomínio do sexo feminino.  

Quanto à variável idade, o Gráfico 1 expõe os três grupos etários 

encontrados entre os participantes da pesquisa. 

Gráfico 1 – Distribuição por idade dos alunos do 5º Ano da EMJHG, São 
Gonçalo do Amarante/RN, 2016 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a 
transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus de Estudar: construtor de uma 
nova realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 

A maior parte dos discentes da análise apresentava idade de 11 anos. 

Nesse ponto, é interessante observar a questão da idade adequada para cada 

nível de ensino. Pois, a Resolução nº 4 de 13 de julho de 2010 confirma em 

seu Artigo 23 que: 

O Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de duração, de matrícula 
obrigatória para as crianças a partir dos 6 (seis) anos de idade, tem 
duas fases sequentes com características próprias, chamadas de 
anos iniciais, com 5 (cinco) anos de duração, em regra para 
estudantes de 6 (seis) a 10 (dez) anos de idade; e anos finais, com 4 
(quatro) anos de duração, para os de 11 (onze) a 14 (quatorze) anos 
(BRASIL, 2010). 

Portanto, alunos matriculados no 5º Ano do Ensino Fundamental devem 

ter idades entre 10 e 11 anos completos. O Gráfico 1, então, mostra que a 
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maior parcela da turma pesquisada estava em conformidade com o que rege o 

Estado, visto que 89,5% dos alunos pesquisados possuíam a idade adequada 

para o nível de ensino que frequentavam.  

Com relação à raça/cor desse grupo, o Gráfico 2 contempla as respostas 

que foram elencadas no questionário para esta variável. 

Gráfico 2 – Distribuição por raça/cor dos alunos do 5º Ano da EMJHG, São 
Gonçalo do Amarante/RN, 2016 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a 
transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus de Estudar: construtor de uma 
nova realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 

Os elementos que compõem o Gráfico 2 retratam que 68,4% dos alunos 

se declaram negros; 26,3% pardos; e 5,3% brancos. Cabe esclarecer que, as 

categorias indígena e amarela, presentes no questionário, não foram 

apontadas por nenhum dos alunos.  

Buscou-se também conhecer o nível de instrução (escolaridade) das 

pessoas que os respondentes apontaram como componentes de seus núcleos 

familiares. Tal apreciação se destaca por proporcionar elementos proeminentes 

para a pesquisa, uma vez que, ao delinear o nível instrucional dessas pessoas, 

o pesquisador pode extrair conhecimentos relevantes no sentido de perceber o 

capital cultural institucionalizado que as famílias dos pesquisados detêm.  

Assim, o estudo observou que o nível de instrução (escolaridade): 
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(i) Das mães que moram com os alunos: 46,7% corresponde ao 

quesito “sem instrução e fundamental incompleto”; 20% a “fundamental 

completo e médio incompleto”; e 33,3% a “não determinado”; 

(ii) Dos pais que moram com os alunos: 64,3% corresponde ao 

quesito “sem instrução e fundamental incompleto”; 14,3% “fundamental 

completo e médio incompleto”; e 21,4% “não determinado”; 

(iii) Dos padrastos que moram com os alunos: 100% corresponde a 

“não determinado”; 

(iv) Das irmãs que moram com os alunos: 81,8% corresponde ao 

quesito “sem instrução e fundamental incompleto”; e 18,2% “fundamental 

completo e médio incompleto”; 

(v) Dos irmãos que moram com os alunos: 44,4% corresponde ao 

quesito “sem instrução e fundamental incompleto”; 38,9% “fundamental 

completo e médio incompleto”; e 16,7% “médio completo e superior 

incompleto”; 

(vi) Das avós que moram com os alunos: 50% corresponde ao quesito 

“sem instrução e fundamental incompleto”; 16,7% “médio completo e superior 

incompleto”; e 33,3% “não determinado”; 

(vii) Dos avôs que moram com os alunos: 40% corresponde ao quesito 

“sem instrução e fundamental incompleto”; 20% “médio completo e superior 

incompleto”; e 40% “não determinado”; 

(viii) Das tias que moram com os alunos: 33,3% corresponde ao 

quesito “sem instrução e fundamental incompleto”; 33,3% “médio completo e 

superior incompleto”; e 33,3% “não determinado”; 

(ix) Dos tios que moram com os alunos: 25% corresponde ao quesito 

“sem instrução e fundamental incompleto”; 25% “médio completo e superior 

incompleto”; e 50% “não determinado”; 

(x) Das primas que moram com os alunos: 100% corresponde ao 

quesito “sem instrução e fundamental incompleto”; 

(xi) Das sobrinhas que moram com os alunos: 100% corresponde ao 

quesito “sem instrução e fundamental incompleto”; 

(xii) Dos sobrinhos que moram com os alunos: 100% corresponde ao 

quesito “sem instrução e fundamental incompleto”. 
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Estas informações estão visualmente representadas no Gráfico 3 e dão 

suporte ao estudo, pois o nível de instrução das pessoas que compõem o 

núcleo familiar traz uma carga considerável no que diz respeito às 

oportunidades de os alunos alcançarem níveis mais altos de escolarização e de 

posição social (BOURDIEU; PASSERON, 2014b).  

Gráfico 3 – Distribuição do nível de instrução por pessoas do núcleo familiar 
dos alunos do 5º Ano da EMJHG, São Gonçalo do Amarante/RN, 2016 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a 
transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus de Estudar: construtor de uma 
nova realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 

A partir da análise dos dados do Gráfico 3, identificou-se que os alunos 

tinham núcleos familiares com perfil de baixa escolaridade. Visto que nenhuma 

das pessoas citadas nos questionários possuía nível de escolaridade com 

Ensino Superior completo. Evidencia-se, assim, que esse aspecto poderia 

influenciar de forma pouco positiva na aquisição do saber escolar e, 

consequentemente, do letramento. Pois, de acordo com Bourdieu e Passeron 

(2014b), a relação do aluno com a escola é determinada pela herança cultural 

que sua família transmite. 

A avaliação das variáveis sexo, idade, raça/cor e nível de instrução das 

pessoas que compõem o núcleo familiar dos pesquisados expõe um retrato dos 

alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal José Horácio de 

Góis, o qual toma forma expressiva quando, na seção seguinte, o pesquisador 
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passa a observar os dados que caracterizam os aspectos socioeducacionais e 

de letramento familiar. 

5.2 ANÁLISE DESCRITIVA DOS ASPECTOS SOCIOEDUCACIONAIS E DO 

LETRAMENTO FAMILIAR 

 

Esta seção traça as características evidenciadas nas análises referentes 

aos aspectos socioeducacionais e de letramento familiar dos estudantes 

envolvidos na pesquisa, pois o conhecimento acerca das vaiáveis que 

compreendem características concernentes ao relacionamento do aluno com a 

família e com as práticas sociais de leitura e escrita são bastante pertinentes a 

este estudo. Destaca-se então que, a arquitetura desta seção congrega, 

através do processamento estatístico de respostas, apreciações do segundo 

bloco do questionário. A análise vislumbra o envolvimento de familiares e 

daqueles que compõem as redes dos alunos do 5º Ano (2016) da EMJHG com 

as práticas de letramento. Deste modo, expõem como o letramento dos alunos 

pesquisados é difundido no contexto familiar. 

A participação dos membros da família nas práticas e eventos de 

letramento dos alunos de Ensino Fundamental tem o caráter de, não apenas, 

incitar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem do ler e escrever, mas 

provoca também a constituição crítica e reflexiva do indivíduo. É neste ponto 

que reside a importância de se conhecer as realidades e as vivências pelas 

quais esses alunos passam, especialmente no que se refere às práticas 

familiares de leitura e escrita. Para tanto, observou-se no segundo bloco do 

questionário os dados de: (i) famílias que conversam sobre a escola; (ii) 

famílias que assistem as atividades escolares dos alunos; (iii) constância de 

ajuda familiar para a realização das tarefas escolares; (iv) contribuição da 

família para o bom desempenho escolar; (v) estímulo às práticas letradas. Os 

dados alcançados aqui se destacam em decorrência de investigarem as 

disposições que o ambiente familiar pode oferecer com relação ao letramento 

dos estudantes. 

Nesta pesquisa, entende-se como a família é valiosa para que o 

estudante de Ensino Fundamental amplie suas práticas letradas. Pois, Street 

(2014), ao abordar o conceito de múltiplos letramentos, revela que as práticas 

domésticas de leitura e escrita estão habitualmente associadas à educação 
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formal institucionalizada pela escola, letramento escolarizado. Assim, os 

Gráficos 4, 5, 6 e 7 expressam dados que reforçam esse entendimento.  

Gráfico 4 – Distribuição das famílias que conversam sobre a escola dos alunos 
do 5º Ano da EMJHG, São Gonçalo do Amarante/RN, 2016 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a 
transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus de Estudar: construtor de uma 
nova realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 

O Gráfico 4 apresenta a informação referente às “famílias que 

conversam sobre a escola” e mostra que 94,7% (uma parcela considerável) 

dos alunos pesquisados têm, em suas residências, familiares que costumam se 

interessar por assuntos que dizem respeito ao ambiente escolar. Esse 

conhecimento é importante para o estudo porque “a escola, como segunda 

comunidade de aprendizagem da criança, precisa levar em conta a 

comunidade não-escolar dos aprendentes” (GADOTTI, 2008, p. 93). Ou seja, é 

necessário haver interação entre a escola e a família, pois, conjuntamente, 

estas instituições podem proporcionar o aperfeiçoamento das práticas de 

leitura e escrita dos alunos de Ensino Fundamental. 

Frente a essa perspectiva de interesse familiar em torno de conversas 

que abordam questões do ambiente escolar, e mesmo que envolvendo e/ou 

retomando a visão escolarizada do letramento, Bourdieu e Passeron (2014b, p. 

30) corroboram com a afirmação de que “a ação direta dos hábitos culturais e 

das disposições herdadas do meio de origem é redobrada pelo efeito 
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multiplicador das orientações iniciais (também produzidas pelos determinismos 

primários)”. Neste sentido, os Gráficos 5 e 6 trazem evidências acerca de 

algumas práticas letradas que podem ser “conquistadas” em decorrências do 

apoio que a família presta ao aluno. 

Gráfico 5 – Distribuição das famílias que assistem as atividades escolares dos 
alunos do 5º Ano da EMJHG, São Gonçalo do Amarante/RN, 2016 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a 
transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus de Estudar: construtor de uma 
nova realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 

Assim, com base no desenho do Gráfico 5, compreende-se que a maior 

parte das famílias (89,5%), mesmo que não sejam os pais, auxilia no 

cumprimento das atividades escolares dos alunos. São pessoas que dão 

suporte às atividades escolares a partir de explicações de comandos e/ou 

conceitos, ou apenas esclarecem dúvidas de outros questionamentos. Cabe 

afirmar que, dentre as pessoas do núcleo familiar que prestam esse apoio, os 

estudantes apontaram principalmente: mãe, pai, irmãs, irmãos e tias.  

No que se refere à assiduidade desse apoio, foi possível identificar que a 

ajuda prestada não demonstra tanto comprometimento por parte dos familiares. 

Pois, o Gráfico 6, que expôs a “constância de ajuda familiar para a realização 

das tarefas escolares”, apontou como característica proeminente (68,4% dos 

casos) o fato de o aluno ter que requerer expressamente o auxílio de familiares 

para efetivar o cumprimento dos deveres escolares.  
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Gráfico 6 – Distribuição da constância de ajuda familiar para a realização das 
tarefas escolares dos alunos do 5º Ano da EMJHG, São Gonçalo do 

Amarante/RN, 2016 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a 
transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus de Estudar: construtor de uma 
nova realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 

Embora a pesquisa tenha identificado o interesse da família em saber o 

que se passa com o aluno no ambiente escolar (Gráfico 4), pode-se pensar que 

tal empenho estivesse voltado exclusivamente para as questões que remetem 

à performance conceitual (notas escolares) do aluno. Pois, conforme o Gráfico 

6, grande parte dos alunos alegou ter o suporte durante a realização das 

tarefas escolares somente quando solicita. Fatos desse tipo demonstram 

possível renúncia familiar, e/ou pouco comprometimento real, frente à 

condução do ensino/aprendizagem do estudante e à observação das práticas 

desenvolvidas na instituição de ensino deste. Essa perspectiva faz uma 

retomada de Bourdieu e Passeron (2014a), pois os autores esclarecem que 

famílias de classes populares costumam pensar que o investimento no 

mercado escolar, diante da incerteza e do longo prazo, traz um retorno 

incipiente. Sendo assim, essas famílias tomam a consideração do “liberalismo” 

no que diz respeito à educação de seus filhos, e passam a expor certo 

distanciamento da vida escolar. Pensa-se, então, que a impossibilidade de 

prestar ajuda tem relação com o baixo nível de escolaridade desses familiares. 
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Também foi perguntado ao aluno se, e como, sua família contribuía para 

um bom desempenho escolar e, consequentemente, para o envolvimento do 

estudante com práticas de leitura e escrita exercitadas pela escola. A Tabela 5, 

por sua vez, demonstra esses dados e oferece uma compreensão analítica 

valiosa para o estudo, pois 94,7% dos pesquisados indicaram que suas 

famílias colaboravam para um bom desempenho escolar. 

Tabela 5 – Percentuais referentes à presença e aos aspectos de contribuição 
familiar para bom desempenho escolar dos alunos do 5º Ano da EMJHG, São 

Gonçalo do Amarante/RN, 2016 

Variável Composição da variável Percentual  

Família contribui para um 
bom desempenho escolar 

Sim 94,7% 

Não 5,3% 

Aspecto familiar que 
favorece o desempenho 

escolar 

Oferta de livros 31,6% 

Ambiente adequado para estudos 21,1% 

Conselhos de incentivo aos estudos 21,1% 

Ajuda nas atividades escolares 15,8% 

Não sabe responder 5,3% 

Nenhum 5,3% 

Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a 
transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus de Estudar: construtor de uma 
nova realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 

A Tabela 5 ainda apresenta a informação de que 31,6% dos 

pesquisados apontaram a “oferta de livros” como uma característica 

qualificadora de bom desempenho escolar. Tal fato possibilita intensamente a 

ampliação das práticas letradas e, de certa forma, afasta-se da perspectiva do 

letramento escolarizado, visto que a aquisição de livro pode despertar no 

estudante o interesse para o uso social desse material, ou seja, o hábito de ler 

como entretenimento. 

Esse percentual é superado, quando se somam os percentuais dos 

outros aspectos apontados: “ambiente adequado para estudos” (21,1%); 

“conselhos de incentivo aos estudos” (21,1%); e “ajuda nas atividades 

escolares” (15,8%). Estes se relacionam diretamente ao ensino/aprendizagem 

formalizados pela instituição escolar, que é concebida por Bourdieu e Passeron 

(2014a) como um sistema simbólico que legitima e reproduz o poder de 

determinada classe social, dominante. Assim, o saber, bem como o letramento, 
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torna-se predominantemente pedagogizado, pois conforme Nogueira e 

Nogueira (2009, p. 33), “as instituições que representam as formas dominantes 

da cultura buscam manter sua posição privilegiada, apresentando seus bens 

culturais como naturalmente ou objetivamente superiores aos demais”. 

O acompanhamento dos pais no decorrer das atividades do projeto de 

extensão não foi tão intenso, como esperava o pesquisador. Ademais, 

informações obtidas com aqueles que compareciam aos encontros deram 

conta de que existe pouco (ou nenhum) suporte familiar no que diz respeito a 

despertar o interesse do estudante para leitura e escrita. Por conseguinte, a 

pesquisa ressalta que o desenvolvimento do letramento é uma prática social 

essencial do ambiente familiar, esta tem a capacidade de cercar o aluno de 

maneira a gerar nele o habitus de estudar e, por esse motivo, o estudo incluiu 

as variáveis “A família incentiva o letramento” e “Ter o hábito de ler como 

passatempo” (Tabela 6) para identificar o quão o aluno se sente estimulado às 

práticas letradas.  

Tabela 6 – Percentuais de incentivo das famílias ao letramento e do hábito de 
ler como passatempo dos alunos do 5º Ano da EMJHG, São Gonçalo do 

Amarante/RN, 2016 

Variável Composição da variável Percentual 

A família incentiva o 
letramento 

Sim 89,5% 

Não 10,5% 

Ter hábito de ler como 
passatempo 

Sim 63,2% 

Não 36,8% 

Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a 
transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus de Estudar: construtor de uma 
nova realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 

Na Tabela 6, a variável “A família incentiva o letramento” apontou que 

89,5% da turma pesquisada se sentia incentivada pelos familiares para as 

práticas letradas, enquanto 10,5% dos pesquisados não tinham a mesma 

percepção. Para Street (2014), há uma dependência recíproca entre o 

significado do letramento e as instituições sociais onde ocorrem práticas sociais 

de leitura e escrita. Sobretudo, quando essas práticas não se atrelam às 

atividades escolares, pois, em qualquer que seja o contexto, tais práticas 

podem ser ensinadas e aprendidas bem como estimuladas. Todavia, 
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compreende-se que há uma forte ligação entre os aspectos da estrutura social 

e o papel desempenhado pelas instituições educacionais.  

Quanto à análise da outra variável da Tabela 6, “Ter o hábito de ler 

como passatempo”, denotou-se que 63,2% dos estudantes fazem leitura para 

fins de entretenimento, porém esse evento pareceu não estar em conformidade 

com a realidade vivenciada pelo pesquisador, que durante a atuação junto à 

comunidade escolar observou que grande parte da turma não apresentava 

muito interesse e nem habitualidade com a leitura.  

Diante do exposto, esta parte da pesquisa tratou de investigar o 

letramento basilar do aluno, aquele ligado à família. Entretanto, retomou temas 

que pareciam dizer respeito ao campo educacional, à escola. Ressaltou que as 

práticas letradas do ambiente familiar e as da escola não conseguem ser 

totalmente dissociadas. Essa averiguação destacou que os pais, especialmente 

os que não têm um nível de escolarização tão avançado, dão mais importância 

ao ensino/aprendizagem da escola, sem que percebam o valor, intrínseco e 

extrínseco, das práticas rotineiras do ambiente familiar – as quais estão 

repletas de conhecimentos que podem estimular o letramento de seus filhos. 

 

5.3 ANÁLISE DAS MATRIZES RELACIONAIS 

 

Esta seção traz a compreensão do pesquisador frente aos dados obtidos 

com as análises das matrizes relacionais dos estudantes envolvidos na ação. 

Tem-se aqui a caracterização das redes desses alunos. Assim, é preciso 

esclarecer que, conforme LIMA (2016), a análise de redes pessoais fornece 

indicadores que não expressam o rendimento escolar pormenorizado, 

entretanto possibilitam contribuições no sentido de compreender as relações 

que o aluno mantém e o impacto dessas no seu desempenho escolar. 

Consequentemente, a Escola Municipal José Horácio de Góis pode ser 

considerada como ambiente onde se concretizam as relações da vida 

educativa e social de alguns estudantes de Guanduba. Uma vez que: 

A escola é um espaço de relações. Nesse sentido, cada escola é 
única, fruto de sua história particular, de seu projeto e de seus 
agentes. Como lugar de pessoas e de relações, é também um lugar 
de representações sociais. Como instituição social, ela tem 
contribuído tanto para a manutenção quanto para a transformação 
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social. Numa visão transformadora, ela tem um papel essencialmente 
crítico e criativo (GADOTTI, 2008, p. 92, grifo do autor). 

Frente a essa perspectiva, foi preponderante para o estudo analisar 

individualmente a rede de cada aluno pesquisado. Sendo necessário observar 

que, a análise de redes compreende as relações com base na produção de 

sociogramas que são gerados a partir do processamento de dados das 

matrizes relacionais. Estas esquematizam a existência ou não de laços entre 

alters, mediante a inclusão de 0 para inexistência de relação e 1 para 

existência. Obtêm-se, com isso, matrizes simétricas binárias, nas quais apenas 

existem duas possibilidades de vínculo: existência ou não de relação (MOLINA, 

2001). 

As Figuras 2, 3 e 4 apresentam essas matrizes sob a forma de grafos, 

que é a descrição gráfica das estruturas reticulares dos alunos8 participantes 

da pesquisa, as quais, portanto, permitem interpretações de caráter visual. 

Estas representações – retratos das redes egocentradas dos alunos 

participantes da ação – indicam que não há um padrão único e exato nas redes 

dos estudantes pesquisados.  

Todavia, a análise não examinou apenas as relações estabelecidas. 

Pois, conforme Bourdieu (1980), o volume de capital social possuído por um 

determinado indivíduo depende do tamanho da rede de contatos que ele pode 

mobilizar de forma efetiva, e do volume de capital (econômico, cultural ou 

simbólico) possuído pelos demais com os quais ele se conecta através da rede. 

Logo, alguns atributos dos alters foram avaliados, são eles: a participação de 

homens e mulheres nas redes dos alunos, o tipo de vínculo (se familiar ou de 

amizade) e a influência destes componentes nas práticas de leitura e escrita do 

participante da pesquisa. 

                                            
8
Os nomes dos alunos foram substituídos por nomes fictícios como forma de preservar 

suas identidades. 
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Figura 2 – Representação das redes pessoais de alunos do 5º Ano da EMJHG com sucesso escolar, 2016 

Rede de Sabrina 

 

Rede de Tamara 

 

Rede de Antônio 

 
Rede de Rita 

 

Rede de Anabel 

 

Rede de Luciana 

 
Rede de Madalena 

 

Legenda: 

 Mulher      

 Homem     

 Vínculo familiar 

 Vínculo de amizade 

* O tamanho dos nós identifica o nível de influência no letramento. 

Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus 
de Estudar: construtor de uma nova realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 
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Figura 3 – Representação das redes pessoais de alunos do 5º Ano da EMJHG com sucesso escolar, 2016 

Rede de André 

 

Rede de Luan 

 

Rede de Erinaldo

 
Rede de Max 

 

Rede de Damião

 

Rede de Yago

 
Legenda: 

 Mulher      

 Homem  

 Vínculo familiar 

 Vínculo de amizade 

* O tamanho dos nós identifica o nível de influência no letramento. 

Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus 
de Estudar: construtor de uma nova realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 
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Cabe ressaltar que as Figuras 2 e 3 expõem sociogramas de alunos com 

sucesso no ano escolar de 2016. Então, no que se refere à composição dessas 

redes – variáveis que resumem os atributos dos alters e dos relacionamentos entre 

ego e alter numa rede – o estudo demonstra que há uma presença bastante 

diversificada de atores sociais. Pois, com relação ao atributo “participação de 

homens e mulheres”, as representações sociométricas expõem considerável 

equilíbrio entre os sexos. A predominância de algum dos sexos só foi observada na 

rede de Anabel, que apresentou mais pessoas do sexo feminino, e na rede de 

Antônio, com mais pessoas do sexo masculino (ambas na Figura 2). 

Quanto ao “tipo de vínculo”, se familiar ou de amizade, observa-se que a 

composição das representações sociométricas é relativamente variada no que se 

refere à distribuição proporcional dos laços de família e de amizade. Todavia, as 

redes de Antônio e Sabrina (ambas na Figura 2) e de Damião (Figura 3) 

apresentaram, cada uma delas, somente um laço de amizade. Isso expõe como o 

público dessa faixa etária (10 a 12 anos) ainda está fortemente ligado ao círculo 

social familiar. Ou melhor, a família é uma rede de contato frequente, uma 

referência. Entretanto, também é necessário lançar o olhar sobre o contexto do 

estudo, que atuou com alunos de camadas populares, que vivem numa comunidade 

onde quase todos se conhecem, com muitos familiares morando nas proximidades, 

ou mesmo famílias grandes como no caso do aluno Damião, cujo questionário 

apontou que residia com mais nove pessoas. 

É imprescindível pensar o desenvolvimento das práticas de leitura e escrita 

dentro de uma estrutura ampla, e não delegado exclusivamente ao ambiente 

escolar. Tal perspectiva corroborou para que esse estudo de redes pessoais 

investigasse os agentes que proporcionam maior ou menor “influência no 

letramento” dos alunos. Assim sendo, nota-se que as redes de Anabel e Sabrina 

(ambas na Figura 2) esboçam maior quantidade de nós que conferem apoio às 

práticas letradas destas alunas. Constatou-se, numa análise mais específica, que: i) 

Anabel tem em sua rede pessoas do seu círculo familiar com: grau de instrução 

“Ensino Médio completo e Ensino Superior incompleto”, boa competência de leitura, 

hábito de ler ou escrever sempre, e que de vez em quando falam sobre atividades 

escolares ou leitura de livros; e ii) Sabrina tem o pai e a mãe como expoentes do 

atributo de influência no letramento, pois, apesar de a aluna não saber determinar 



79 
 

 
 

exatamente o grau de instrução desses atores, assinalou que eles tinham boa 

competência de leitura e o hábito de sempre ler ou escrever. 

Ao contrário das redes de Anabel e Sabrina, comentadas anteriormente, a 

representação sociométrica de Damião (Figura 3) aponta que o aluno tem mais 

vínculos com atores que trazem pouca influência para o seu letramento. A estrutura 

reticular elencada por esse aluno oferece apoio quase nulo na visão do estudante 

para esse atributo. As exceções se concentram em dois alters que pertencem 

justamente à base familiar mais íntima: seu pai e sua mãe.  

Percebe-se que, nas Figuras 2 e 3, os nós que mais entusiasmam os egos 

para as práticas letradas são aqueles pertencentes ao círculo familiar mais próximo 

do aluno. Justamente nesse ponto se reconhece quem são os influenciadores 

diretos dos estudantes – aqueles que, muitas vezes sem perceber, oferecem 

letramento e incutem o habitus de estudo no aluno, tornam-se a base motora do 

sucesso escolar deste. Tal consideração incide no desígnio que fundamenta esta 

pesquisa, a identificação das interações dos alunos, percebendo quais as trocas 

entre os agentes e quais os recursos que circundam esse universo social. 

Em prosseguimento, a Figura 4 traz as representações sociométricas dos 

alunos participantes da pesquisa que não alcançaram um desempenho tão 

satisfatório, aqueles que tiveram insucesso escolar no ano de 2016. Todavia, cabe 

lembrar Perrenoud (2003), o autor afirma que o êxito e o fracasso escolar estão 

relacionados a decisões como a acepção dos tradicionais índices de sucesso 

escolar dos alunos – taxas de promoção, notas, porcentagens – estes se modificam 

conforme o contexto. Assim, nem sempre determinada nota se adequa às mesmas 

competências, bem como semelhantes competências podem ser avaliadas 

variavelmente, a depender do estabelecimento, da classe, já que os resultados 

escolares decorrem, muitas vezes, de uma comparação pontual entre alunos de um 

mesmo programa. 
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Figura 4 – Representação das redes pessoais de alunos do 5º Ano da EMJHG com insucesso escolar, 2016 

Rede de Joaquim 

 

Rede de Vânia 

 

Rede de Eliana 

 
Rede de Vitorino 

 

Rede de Flaviana 

 

Rede de Gabriele 

 
Legenda: 

 Mulher      

 Homem     

 Vínculo familiar 

 Vínculo de amizade 

* O tamanho dos nós identifica o nível de influência no letramento. 

Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus 
de Estudar: construtor de uma nova realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 
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Quanto à composição das redes da Figura 4, a apreciação evidencia 

propriedades interessantes. Assim, concernente à “participação de homens e 

mulheres” nas redes dos alunos com insucesso escolar, apenas duas tessituras 

reticulares não esboçam proporcionalidade entre os sexos, são elas: i) a rede de 

Vânia, que elencou apenas alters do sexo feminino; e ii) a rede Joaquim, construída 

com quatorze alters do sexo masculino e apenas um feminino (sua mãe).  

No que diz respeito ao “tipo de vínculo” (familiar ou de amizade), tem-se que 

os arranjos composicionais das redes da Figura 4 apresentam certa discrepância. 

Pois, enquanto as tessituras reticulares de Flaviana e Vitorino esboçam, cada uma 

delas, apenas um laço de amizade, reforçando o que foi dito anteriormente acerca 

desse atributo. As redes de Joaquim e Vânia apresentam predomínio nos laços de 

amizade, o que contesta e difere totalmente dos alunos com sucesso escolar que 

têm uma distribuição mais proporcional dos laços de família e de amizade.  

As representações sociométricas de alunos com insucesso escolar (Figura 4) 

expõem outro dado intrigante: o atributo referente à “influência no letramento” da 

rede da aluna Gabriele. Esta menina, ao compor sua rede, indicou muitos alters 

como influenciadores das práticas de leitura e escrita, diferentemente dos outros 

colegas que não obtiveram êxito escolar. Contudo, ao avaliar o nível de instrução 

desses alters, verificou-se que todos têm, no máximo, o Ensino Fundamental 

incompleto. Todavia, a aluna também assinalou que esses atores sociais leem e 

escrevem com assiduidade e têm boa competência leitora. Então, numa 

investigação mais acurada, observou-se que dentre os alters que geram maior 

influência no letramento de Gabriele, seis são colegas de sala de aula. Este fato 

justifica a visão do ego, pois a aluna apresentava reais dificuldades de letramento e 

seus colegas de sala de aula estavam sempre por perto para auxiliá-la com as 

leituras e atividades escolares. 

A rede de Flaviana (Figura 4) aponta que a aluna tem grande quantidade de 

relações com atores que influenciam pouco no seu letramento. Apenas três pessoas, 

entre as citadas, oferecem apoio às práticas letradas da aluna, e todas estas têm 

laços de familiaridade (uma delas é o pai). Como na rede de Gabriele, todos os 

alters da rede de Flaviana têm nível de instrução considerado baixo. 

O conhecimento gerado pelos atributos dos nós parece, de fato, relevante na 

análise de redes pessoais. Contudo, é preponderante conhecer outros aspectos, tais 

como os padrões estruturais da rede. Assim, quanto à carga estrutural das 
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representações sociométricas da pesquisa, adverte-se que nas Figuras 2, 3 e 4 há 

redes com grande número de ligações e outras em que se identificam menores 

quantidades de laços.  

Isto posto, percebe-se que algumas redes expõem a presença de subgrupos, 

como é o caso das redes de André e Luan (ambos na Figura 3). A rede de Luan 

apresenta um subgrupo definido por uma tríade9 composta por nós estritamente 

familiares. Já a rede de André é claramente composta por dois subgrupos 

interligados por um único vínculo, ou seja, são dois grupos justapostos: um de laços 

inteiramente familiares e o outro de laços de amizades. Ressalta-se que, grupos 

desse tipo, que não se sobrepõem, dificultam a mobilização e o tempo de difusão de 

recursos por toda a rede, de maneira que os traços podem ocorrer em um grupo e 

não difundir para o outro (HANNEMAN; RIDDLE, 2005). Além disso, André tem uma 

das tessituras reticulares mais frouxas do estudo. Fica atrás apenas da rede de 

Vânia (Figura 4), que mostra ser a mais esparsa dente as redes da análise. 

Ainda sobre a estrutura, as redes de Antônio e Sabrina (ambas na Figura 2) 

apresentam, cada uma delas, um alter isolado, que não tem laço com quaisquer 

outros atores das respectivas redes. Esses alters individuais estão ligados apenas 

ao ego. E, conforme Hanneman e Riddle (2005), esse isolamento pode ter um 

significado psicológico: se um ator não alcança ou não consegue ser alcançado por 

outro, então pode não haver aprendizagem, ajuda ou influência entre os dois. 

Consequentemente, quando uma rede pessoal é composta por muitos alters 

isolados, o ego tende a não ter uma interação social forte dentro de grupos, 

característica que não se aplica a nenhuma rede desta pesquisa.  

Num primeiro olhar, parece haver pouca correspondência estrutural entre os 

modelos de redes apresentados e o desempenho escolar do aluno. No entanto, a 

análise de redes não se limita à visualização de grafos. Outros dados foram 

extraídos, cujos resultados possibilitam interpretações mais contundentes. Isto é, as 

redes pessoais são mais bem explicadas a partir da análise das métricas, que são 

apresentadas na subseção seguinte e expõem diferenciações que não são tão 

perceptíveis nos gráficos, mas que estão baseadas nestes.  

 

                                            
9
Cf. Wasserman e Faust (1994), tríade é um subgráfico constituído por três nós e as 

possíveis ligações entre eles.  
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5.3.1 Comparação de redes pessoais (egocêntricas) 

 

A fim de alcançar uma compreensão mais expressiva acerca da estrutura das 

redes e para saber ao certo quais as características relacionais do grupo 

pesquisado, recorreu-se ao cálculo das medidas de densidade, cliques e 

centralidade (de grau e de proximidade).  

O pesquisador procedeu, porém, com um recorte que elencou seis alunos da 

turma pesquisada, dentre eles: três obtiveram desempenho favorável ao sucesso 

escolar (Antônio; Sabrina; Tamara) e os outros três (Flaviana; Gabriele; Vitorino) 

não. Os dados que compunham as redes destes alunos foram processados no 

software Ucinet, que produziu dados importantes acerca de cada uma das métricas 

selecionadas. A Tabela 7 proporciona os resultados de densidade e cliques de modo 

a comparar os resultados destes em relação aos alunos com êxito e com insucesso 

escolar. 

Tabela 7 – Densidade e cliques das redes de Antônio, Flaviana, Gabriele, Sabrina, 
Tamara e Vitorino (alunos 5º Ano da EMJHG, 2016) 

 Alunos Densidade Cliques 

Sucesso escolar 

Antônio 0,667  5 

Sabrina 0,867 2 

Tamara 0,810 4 

Insucesso escolar 

Flaviana 1,00 1 

Gabriele 1,00 1 

Vitorino 1,00 1 

Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a 
transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus de Estudar: construtor de uma nova 
realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 

A densidade de uma rede observa o quão os atores de determinada tessitura 

reticular estão conectados. Essa métrica confirma o quantitativo de laços presentes 

e a proporção do total de laços possíveis (HANNEMAN; RIDDLE, 2005). Deste 

modo, ressalta-se que a propriedade básica da estrutura de um grafo é a densidade. 

Esta pode oscilar entre 0 (zero) ausência de relações e 1,00 para todas as relações 

possíveis. Sabendo disto, buscou-se perceber o comportamento da medida 

densidade perante uma confrontação entre as redes da Tabela 7, na qual os dados 

indicam que todas as estruturas reticulares comparadas têm densidade alta. 

Especialmente, as redes dos alunos com insucesso escolar (Flaviana, Gabriele e 
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Vitorino), que atingiram uma densidade média de matriz com valor igual a 1,00 – 

representativo de rede densa, de grande conectividade. Destaca-se que o desvio 

padrão10 de densidade das redes para estes alunos foi 0 (zero), o que significa que 

nesse caso, não há variação nos relacionamentos. Pois, ao passo que a densidade 

se aproxima de 1,00 ou 0 (zero), o desvio padrão e a variação entre os laços se 

reduzem. As densidades das matrizes dos alunos com sucesso escolar também 

foram altas, mas pode-se dizer que há variação nos relacionamentos porque o 

desvio padrão destas redes foi igual a: 0,340 (para Sabrina); 0,393 (para Antônio); e 

0,471 (para Tamara). Tal informação esclarece sobre o modo como cada ator se 

coloca nessas redes. 

É pertinente pensar que estruturas relacionais mais densas facilitam a 

interconectividade, consequentemente, a circulação de recursos (informação) e a 

integração dos atores. Desse mesmo modo, redes com baixa conectividade 

remetem a fluxos de informações ineficientes, em que conhecimentos e saberes são 

pouco partilhados. Todavia, ao mesmo tempo, deve ser observada a qualidade da 

informação transmitida nas redes, ou seja, torna-se necessário perceber o capital 

cultural dos alters.  

Quanto à análise dos cliques, Quiroga (2003) afirma que são “redes dentro 

redes”. Assim, tornou-se interessante para esse estudo aplicar tal medida porque ela 

autoriza perceber a presença de pequenos grupos no interior das redes. Além disso, 

as abordagens de subestruturas de redes tendem a enfatizar como pode surgir um 

grupo macro a partir de um micro. O número, o tamanho e as conexões entre 

subgrupos em uma rede dizem muito sobre o comportamento provável da rede 

como um todo, pois estes podem definir normas, valores e dar orientações 

(HANNEMAN; RIDDLE, 2005). 

A Tabela 7 aponta que as redes dos estudantes Antônio, Sabrina e Tamara, 

que tiveram êxito escolar, têm mais cliques em comparação às redes dos outros três 

alunos. Consequentemente, percebe-se que as redes dos alunos que tiveram 

sucesso escolar têm maior fragmentação de grupo em relação às redes daqueles 

que com insucesso escolar. Isso corrobora com a ideia de que a formação de grupos 

dentro das redes fortalece a reciprocidade entre alters e amplia as possibilidades de 

                                            
10

Cf. Hanneman e Riddle (2005), o desvio padrão da densidade é uma medida da quantidade 
de variação entre os elementos. Se todos os elementos foram 1,00 ou todos foram 0 (zero), o desvio 
padrão é 0 (zero) – não há variação. 
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aprendizagem do ego (aluno). Já que, a medida de cliques faz referência à coesão 

da rede, ou seja, observa a presença de uma estrutura mais fortemente coesa. 

Esses dados confirmam os achados de Reyes Júnior e Borges (2008) que afirmam 

que um grupo com elevado nível de coesão demonstra forte identificação e 

solidariedade entre os atores.  

Contudo, Hanneman e Riddle (2005) explicam que as matrizes com uma 

densidade muito alta, quase por definição, têm poucos subgrupos ou cliques 

distintos. Essa afirmação se enquadra na compreensão das redes de Flaviana, 

Gabriele e Vitorino – alunos que não alcançaram êxito no ano escolar e que expõem 

estruturas reticulares com clique único. Ou seja, as informações que circulam nestas 

redes não são tão eficazes para seus egos em decorrência da não formação de 

pequenos grupos que proporcionem concordância de ideias e/ou conhecimentos de 

forma harmônica para o aluno.  

É possível afirmar que os cliques das redes envolvem frequentemente a 

questão do capital social, uma vez que se trata de atuações conjuntas, que remetem 

à confiança e à reciprocidade do grupo. Portanto, nota-se na Tabela 7 que os 

estudantes com sucesso escolar têm redes passíveis de informações mais 

oportunas, porque possuem subgrupos que facilitam a interação, o que também 

pode proporcionar maior alicerce ao letramento do aluno, uma vez que ele passa a 

ter contato com conhecimentos mais coesos. Na outra ponta, têm-se as redes dos 

alunos que fracassaram, estas redes carecem de cliques distintos e do 

fortalecimento do capital social.  

Segundo Wasserman e Faust (1994), os atores mais importantes dentro de 

uma rede em geral estão circunscritos em locais estratégicos, centrais. Isso implica 

numa distinção entre os laços enviados e recebidos, a qual define o ator que tem 

prestígio como aquele que recebe laços, um destinatário de interações, e o ator que 

tem influência, aquele que é interage como emissor na rede. Então, a percepção da 

direção dos laços possibilita conhecer o poder dos alters dentro das redes. E, para 

encontrar os alters que têm maior poder em cada tessitura reticular, são utilizadas as 

medidas de centralidade, que, por sua vez, refletem quais alters estão no "centro" da 

rede.  

Dentre as várias medidas de centralidade, esta pesquisa optou por: 

centralidade de grau (Degree) e centralidade de proximidade (Closeness). Cada 
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uma dessas abordagens de centralidade descreve como os alters se localizam em 

termos de como eles estão perto do "centro" da ação em uma rede (HANNEMAN; 

RIDDLE, 2005). No caso desse estudo, o quanto os atores estão próximos de 

proporcionar o fortalecimento do sucesso escolar do aluno (ego). Deve ficar claro 

que as métricas de centralidade são calculadas para cada alter, de maneira que se 

alcança uma média, máxima ou mínima.  

A centralidade de grau (Degree) significa para um dado alter o número de 

alters que se conectam diretamente a ele para emitir ou receber informação. Tal 

medida está delineada nas Tabelas 8 e 9.  

Tabela 8 – Centralidade de grau das interações das redes de Antônio, Sabrina e 
Tamara (alunos do 5º Ano da EMJHG com sucesso escolar em 2016) por alter 

Antônio Sabrina Tamara 

Alter 
Grau 

Alter 
Grau 

Alter 
Grau 

Out In Out In Out In 

A01 85.71 0.0 S01  92.86 0.0 T02  92.86 7.14 

A02 78.57 7.14 S02  85.71 7.14 T04 78.57 21.43 

A03 71.43  14.29 S03 78.57 14.29 T05 71.43 28.57 

A04 57.14 21.43 S04 71.43 21.43 T06 64.27 35.71 

A05 50.0 28.57 S05 64.29 28.57 T01 64.27 0.0 

A06 42.86 35.71 S06 57.14 35.71 T08 50.0 42.86 

A07 28.57 42.86 S07 50.0  42.86 T09 42.86 42.86 

A08 21.43 28.57 S08  42.86 50.0 T10 35.71 50.0 

A09 21.43 57.14 S09 35.71 57.14 T03 35.71 14.29 

A10 21.43 71.43 S10 28.57  64.29 T11 28.57 50.0 

A11  14.29 64.29 S11 21.43 71.43 T12  21.43 57.14 

A12 7.14 28.57 S12 14.29 78.57 T13 14.29 64.29 

A13 0.0 35.71 S13  7.14 85.71 T14 7.14  71.43 

A14 0.0 0.0 S14 0.0 92.86 T07 0.0 42.86 

A15 0.0 64.29 S15 0.0 0.0 T15 0.0 78.56 

Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a 
transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus de Estudar: construtor de uma nova 
realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 

A Tabela 8 expõe a medida de centralidade de grau (Degree) das redes dos 

alunos com sucesso escolar. Os alters com maior grau In são: A10, A11 e A15 (da 

rede de Antônio), todos pertencem à família extensa do aluno e um deles tem 
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Ensino Médio completo; S14, S13 e S12 (da rede de Sabrina), todos da família 

extensa da aluna; T15, T14 e T13 (da rede de Tamara), todos são amigos da escola. 

Estes alters podem ser considerados os mais ativos e os que controlam grande 

quantidade de informação nas respectivas redes. Já os alters mais influentes, ou 

seja, com maior grau Out são: A01, A02 e A03 (da rede de Antônio), todos do núcleo 

familiar do aluno e um deles com Ensino Médio completo; S01, S02 e S03 (da rede 

de Sabrina), seus pais e um avô; T02, T04 e T05 (da rede de Tamara), todos da 

família extensa da aluna e dois deles têm Ensino Médio completo. 

A Tabela 9 indica as maiores centralidades de grau (Degree) referentes às 

redes de alunos com insucesso escolar. Aponta, portanto, os alters com maior 

prestígio e os com maior influência nessas redes. 

Tabela 9 – Centralidade de grau das interações das redes de Flaviana, Gabriele e 
Vitorino (alunos do 5º Ano da EMJHG com insucesso escolar em 2016) por alter 

Antônio Sabrina Tamara 

Alter 
Grau 

Alter 
Grau 

Alter 
Grau 

Out In Out In Out In 

F01 100.0 0.0 G01 100.0 0.0 V01 100.0 0.0 

F02 92.86 7.14 G02 92.86 7.14 V02 92.86 7.14 

F03 85.71 14.2 G03 85.71 14.2 V03 85.71 14.2 

F04 78.57 21.42 G04 78.57 21.42 V04 78.57 21.42 

F05 71.43 28.57 G05 71.43 28.57 V05 71.43 28.57 

F06 64.29 35.71 G06 64.29 35.71 V06 64.29 35.71 

F07 57.14 42.86 G07 57.14 42.86 V07 57.14 42.86 

F08 50.0 50.0 G08 50.0 50.0 V08 50.0 50.0 

F09 42.86 57.14 G09 42.86 57.14 V09 42.86 57.14 

F10 35.71 64.29 G10 35.71 64.29 V10 35.71 64.29 

F11 28.57 71.43 G11 28.57 71.43 V11 28.57 71.43 

F12 21.43 78.57 G12 21.43 78.57 V12 21.43 78.57 

F13 14.29 85.71 G13 14.29 85.71 V13 14.29 85.71 

F14 7.14 92.86 G14 7.14 92.86 V14 7.14 92.86 

F15 0.0 100.0 G15 0.0 100.0 V15 0.0 100.0 

Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a 
transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus de Estudar: construtor de uma nova 
realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 
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Os resultados da centralidade de grau (Degree) das redes dos alunos com 

insucesso escolar (na Tabela 9) mostram que os alters com maior grau In, mais 

ativos e que tendem a controlar a informação, são: F01, F02 e F03 (da rede de 

Flaviana) e V01, V02 e V03 (da rede de Vitorino). Todos esses do núcleo familiar de 

convívio do lar e com nível escolar considerado sem instrução ou Ensino 

Fundamental incompleto. Para a rede de Gabriele: G01 e G02, que pertencem à 

base familiar, além de G03 que é amigo da escola, todos com a escolaridade de no 

máximo Ensino Fundamental incompleto. E, no que diz respeito aos alters com 

melhor nível de influência, grau Out: F13, F14 e F15 (da rede de Flaviana); G13, 

G14 e G15 (da rede de Gabriele); V13, V14 e V15 (da rede de Vitorino), estes fazem 

parte da família extensa dos egos analisados. 

Diante dos dados fornecidos nas Tabelas 8 e 9, é importante reconhecer que 

a medida de centralidade de grau faz referência direta ao capital social, uma vez que 

observa quais alters impulsionam a rede do aluno de modo a estabelecer ligações 

com outros alters. Pois, uma forma importante de capital social é o potencial para 

informação, ou seja, o controle e a disseminação de interações que são inerentes às 

relações sociais. Portanto, destaca-se que informações podem ser adquiridas pelo 

uso de relações sociais que são mantidas por propósitos diversos (COLLEMAM, 

1988), especialmente, através de pessoas influenciadoras e daquelas com prestígio. 

As métricas de centralidade de grau (Degree) podem ser criticadas em virtude 

de levar em conta apenas os elos imediatos dos alters. Até porque, um nó pode se 

ligar a muitos outros por ligações indiretas, ainda que estes estejam um pouco 

desconectados da rede. Neste caso, um alter pode ser tão mais central quanto 

menor o caminho que ele precisa percorrer para alcançar os outros na rede. Tal 

abordagem mede a independência do alter em relação ao controle de outros alters 

(HANNEMAN; RIDDLE, 2005). Essa é a perspectiva que compreende a centralidade 

de proximidade (closeness).  

A centralidade de proximidade (closeness) é, então, uma métrica que indica o 

quão próximo é um nó do resto da rede, e adverte também quanto à capacidade de 

um alter para alcançar outros (QUIROGA, 2003). Assim, com a análise desta 

medida, busca-se conhecer quais os alters mais centrais no que diz respeito à 

adjacência do fluxo de informação. Obtêm-se, por conseguinte, a proximidade In, 

que é a proximidade para ser alcançado (ou proximidade de recepção) e a 
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proximidade Out, que é a proximidade para alcançar (ou proximidade de emissão). 

Essa métrica representa a independência do alter devido à possibilidade de 

comunicação com os demais, com um número mínimo de intermediários.  

Os dados referentes à medida de centralidade de proximidade (closeness) 

podem ser observados nas Tabelas 10 e 11. 

Tabela 10 – Centralidade de proximidade das interações das redes de Antônio, 
Sabrina e Tamara (alunos do 5º Ano da EMJHG com sucesso escolar em 2016) por 

alter 

Antônio Sabrina Tamara 

Alter 
Proximidade 

Alter 
Proximidade 

Alter 
Proximidade 

In Out In Out In Out 

A13 28,571 6,667 S14 50,000 6,667 T15 46,667 6,667 

A15 24,138 6,667 S13 33,333 7,143 T14 31,818 7,143 

A12 22,222 7,143 S12 25,000 7,692 T13 24,138 7,692 

A11 20,000 8,333 S11 20,000 8,333 T12 19,444 8,333 

A10 16,667 8,974 S10 16,667 9,091 T11 16,279 9,091 

A09 14,286 9,859 S09 14,286 10,000 T10 14,141 10,000 

A08 2,174 10,853 S08 12,500 11,111 T09 12,389 11,111 

A07 11,111 12,174 S07 11,111 12,500 T08 11,111 12,500 

A06 10,000 14,000 S06 10,000 14,286 T07 11,111 6,667 

A05 9,091 16,279 S05 9,091 16,667 T06 10,000 16,667 

A04 8,333 19,444 S04 8,333 20,000 T05 9,091 20,000 

A03 7,692 24,561 S03 7,692 25,000 T04 8,333 25,000 

A02 7,143 32,558 S02 7,143 33,333 T03 7,692 28,571 

A14 6,667 6,667 S01 6,667 50,000 T02 7,143 50,000 

A01 6,667 48,276 S15 6,667 6,667 T01 6,667 73,684 

Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a 
transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus de Estudar: construtor de uma nova 
realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 

Na Tabela 10 são apresentadas as métricas de centralidade de proximidade 

(closeness) obtidas com o processamento das redes de alunos com êxito escolar. 

Seus alters não demonstram valores altos para a centralidade de proximidade 

(closeness). Todavia, as maiores proximidade In obtidas nessas redes são de: A13 e 

A15 (da rede de Antônio), que pertencem à família extensa do aluno e um deles tem 

Ensino Médio completo; S14 e S13 (da rede de Sabrina), pertencente à família 
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extensa da aluna; T15 e T14 (da rede de Tamara), que são amigos da escola. 

Enquanto que os alters com maior proximidade Out são: A01 e A02 (da rede de 

Antônio), pertencente à base familiar do aluno e um deles tem Ensino Médio 

completo; S01 e S02 (da rede de Sabrina), da base familiar da aluna; T01 e T02 (da 

rede de Tamara), o primeiro alter pertence à família base e tem Ensino Médio 

completo e o segundo alter é da família extensa da aluna. 

Os elementos indicativos da centralidade de proximidade (closeness) das 

redes dos alunos com insucesso escolar são apresentados na Tabela 11. Estes 

demonstram ser bem diferentes daqueles expostos na tabela anterior. 

Tabela 11 – Centralidade de proximidade das interações das redes de Flaviana, 
Gabriele e Vitorino (alunos do 5º Ano da EMJHG com insucesso escolar em 2016) 

por alter 

Flaviana Gabriele Vitorino 

Alter 
Proximidade 

Alter 
Proximidade 

Alter 
Proximidade 

In Out In Out In Out 

F15 100,000 6,667 G15 100,000 6,667 V15 100,000 6,667 

F14 50,000 7,143 G14 50,000 7,143 V14 50,000 7,143 

F13 33,333 7,692 G13 33,333 7,692 V13 33,333 7,692 

F12 25,000 8,333 G12 25,000 8,333 V12 25,000 8,333 

F11 20,000 9,091 G11 20,000 9,091 F11 20,000 9,091 

F10 16,667 10,000 G10 16,667 10,000 V10 16,667 10,000 

F09 14,286 11,111 G09 14,286 11,111 V09 14,286 11,111 

F08 12,500 12,500 G08 12,500 12,500 V08 12,500 12,500 

F07 11,111 14,286 G07 11,111 14,286 V07 11,111 14,286 

F06 10,000 16,667 G06 10,000 16,667 V06 10,000 16,667 

F05 9,091 20,000 G05 9,091 20,000 V05 9,091 20,000 

F04 8,333 25,000 G04 8,333 25,000 V04 8,333 25,000 

F03 7,692 33,333 G03 7,692 33,333 V03 7,692 33,333 

F02 7,143 50,000 G02 7,143 50,000 V02 7,143 50,000 

F01 6,667 100,000 G01 6,667 100,000 V01 6,667 100,000 

Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a 
transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus de Estudar: construtor de uma nova 
realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 

A interpretação dos dados da Tabela 11 indica que: os alters F15 (da rede de 

Flaviana), G15 (da rede de Gabriele) e V15 (da rede de Vitorino) concentram maior 
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quantidade de recepção de relacionamentos, visto que alcançaram o valor igual a 

100,00 para a proximidade In. E, no que se refere aos relacionamentos que partem 

dos alters: F01 (da rede de Flaviana), G01 (da rede de Gabriele) e V01 (da rede de 

Vitorino) obtiveram valor igual a 100,00 para a proximidade Out. Ao ampliar o 

enfoque nos padrões interacionais dos atores que compõem as redes dos alunos 

investigados, percebeu-se que conhecer alguém não necessariamente garante uma 

interação produtiva, deve-se também considerar a funcionalidade dos 

relacionamentos (GODDARD, 2003). 

Assim, pode-se dizer que estes padrões foram mensurados de maneira que 

ofereceram informações relacionadas à concentração de poder, ao fluxo de 

interação e à estrutura da rede. Desta maneira, é possível afirmar que as redes 

pessoais são – para os atores que as constituem e para o ego – fontes que 

proporcionam o acesso a conhecimentos, informações e recursos. Pois, os alters de 

uma rede podem sensibilizar, apoiar e influenciar outros alters. Consequentemente, 

quando se tem um capital social forte, composto por relações que abarcam um 

capital cultural de qualidade, tem-se, portanto, a possibilidade de entusiasmar o 

habitus de estudo e o letramento do aluno (ego).  

Por motivos iguais a estes, tornou-se importante conhecer algumas 

características do capital cultural dos alters que compõem as estruturas reticulares 

dos alunos. São atributos que foram obtidos com a análise do instrumento de 

pesquisa name interprets, que produziu dados relativos aos costumes e às práticas 

letradas das pessoas elencadas pelo participante da pesquisa. O Quadro 2 aponta, 

então, as percepções dos seis alunos no que se refere ao capital cultural 

institucionalizado e incorporado dos alters que compõem suas redes. Uma 

representação com informações relativas ao percentual de: nível de instrução 

(escolaridade), hábitos (costume) e competências de leitura e escrita, e 

considerações de conversas sobre tarefas escolares ou leitura de livros – o 

reconhecimento do aluno quanto ao letramento e ao capital cultural dos atores que 

fazem parte de suas respectivas redes.  
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Quadro 2 – Avaliação percentual referente ao capital cultural dos alters das redes de Antônio, Flaviana, Gabriele, Sabrina, 
Tamara e Vitorino (alunos do 5º Ano da EMJHG, 2016) 

Ego Nível de instrução 
Hábito (costume) de ler 

ou escrever 
Competência para ler 

e escrever 

Conversa sobre tarefas 
escolares ou leitura de 

livros 

S
u

c
e

s
s
o

 e
s
c
o

la
r 

Antônio 

26,7% Sem instrução e fundamental incompleto 
13,3% Fundamental completo e médio incompleto 

20% Médio completo e superior incompleto 
6,7% Superior completo 
33,3% Não determinado 

13,3% sempre 
40% de vez em quando 

46,7% nunca 

Não há respostas para 
esse item 

33,3% de vez em quando 
40% raramente 
26,7% nunca 

Sabrina 
33,3% Sem instrução e fundamental incompleto 
20% Fundamental completo e médio incompleto 

46,7% Não determinado 

26,7% sempre 
53,3% de vez em quando 

20% nunca 

60% Boa 
26,7% Razoável 

13,3% Pouca 

13,3% sempre 
53,4% de vez em quando 

13,3% raramente 
20,0% nunca 

Tamara 
80% Sem instrução e fundamental incompleto 

20% Médio completo e superior incompleto 

46,7% sempre 
20% de vez em quando 

33,3% nunca 

40% Boa 
20% Razoável 
13,3% Pouca 

26,7% Nenhuma 

33,3% sempre 
40% de vez em quando 

26,7% nunca 

In
s
u

c
e
s

s
o

 e
s

c
o

la
r 

Flaviana 
93,3% Sem instrução e fundamental incompleto 

6,7% Não determinado 

13,3% sempre 
80% de vez em quando 

6,7% nunca 

26,6% Boa 
66,7% Razoável 
6,7% Nenhuma 

93,3% sempre 
6,7% nunca 

Gabriele 100% Sem instrução e fundamental incompleto 
53,3% sempre 

26,7% de vez em quando 
20% nunca 

60% Boa 
20% Razoável 
13,3% Pouca 

6,7% Nenhuma 

40% sempre 
33,3% de vez em quando 

26,7% nunca 

Vitorino 
80% Sem instrução e fundamental incompleto 

6,7% Fundamental completo e médio incompleto 
13,3% Não determinado 

13,3% sempre 
13,3% de vez em quando 

73,4% nunca 

40% Boa 
26,65% Razoável 

6,7% Pouca 
26,65% Nenhuma 

13,3% de vez em quando 
6,7% raramente 

80% nunca 

Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus 
de Estudar: construtor de uma nova realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 
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A análise do Quadro 2 envolve a compreensão do capital cultural 

institucionalizado através da observação dos níveis de instrução (escolaridade) dos 

atores componentes das redes dos estudantes. Tem-se que Antônio, Sabrina e 

Tamara – alunos com sucesso escolar – apresentam atores nas redes com melhor 

nível de instrução quando se compara às redes de Flaviana, Gabriele e Vitorino, que 

não tiveram bom desempenho escolar em 2016. Isso implica que, quando se tem 

uma rede com atores com qualificação acadêmica mais elevada, aumentam-se as 

chances de que as interações produzam efeitos positivos no habitus de estudo e no 

letramento dos alunos. 

Os outros itens do Quadro 2 apontam para a concepção do capital cultural 

incorporado e investigam os atores perante seus hábitos de leitura e escrita, suas 

competências para ler e escrever e se conversam sobre tarefas escolares ou leitura 

de livros. Assim, no que diz respeito à habitualidade dos atores para ler e escrever, 

os alunos dos dois grupos elencaram respostas bastante variadas. Os destaques 

são Gabriele e Tamara que indicaram 53,3% e 46,7%, respectivamente – os maiores 

valores encontrados para redes com alters que costumam “ler e escrever sempre”. 

Mas, cabe destacar que estas duas redes são compostas por maiores quantitativos 

de amigos da escola. Fato que corrobora para que as alunas Gabriele e Tamara 

vejam com frequência os atores nestas práticas. Ao contrário da rede dessas alunas, 

o aluno Vitorino indicou que 73,4% dos atores de sua rede “não têm o hábito de 

leitura e escrita”. 

No tocante às competências dos atores das redes para ler e escrever, a 

exceção do aluno Antônio que não soube elencar respostas, os resultados não 

apontaram grandes distorções. Os alunos apontaram que grande parte dos atores 

de suas redes tem competência leitora considerada entre boa e razoável. O maior 

valor percentual para “nenhuma competência para ler e escrever” foi na rede de 

Vitorino que indicou 26,65%. 

Quanto à consideração de que os atores conversam sobre tarefas escolares 

ou leitura de livros, os alunos com sucesso escolar apontaram os maiores resultados 

para os itens “sempre” e “de vez em quando”. Já os alunos com insucesso escolar, 

apresentaram respostas diversificadas: a aluna Flaviana indicou que 93,3% dos 

atores de sua rede “sempre” abordam assuntos relativos a tarefas escolares e/ou 

leitura de livros, enquanto Vitorino indicou 80% “nunca”. 
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Para Bonamino et al. (2010, p. 489) “os dois elementos que constituem o 

capital social são as redes de relações sociais, que permitem aos indivíduos ter 

acesso aos recursos dos membros do grupo ou da rede; e a quantidade e a 

qualidade de recursos do grupo”. Assim, diante das informações trazidas com estas 

análises, ressalta-se que, para que um aluno alcance o sucesso escolar almejado, é 

necessário que ele consiga se apropriar de um capital cultural robusto. Isto é, sua 

rede de interação precisa do fortalecimento nas relações que proporcionam capital 

cultural de qualidade em todos os seus estados – institucionalizado, incorporado e 

objetivado.  

Portanto, a investigação aqui apresentada garantiu a apreciação de atributos 

atinentes dos alunos, bem como de seus laços relacionais. Visto isso, compreende-

se o porquê do desenvolvimento deste trabalho no campo prático educacional, dado 

que – ao associar a aplicação de ações que adequam o letramento familiar à 

investigação de processos relacionais de crianças – realizou-se um mapeamento 

que assegurou a descrição das relações entre os indivíduos. Destaca-se, portanto, 

como um estudo significativo para a ampliação do olhar demográfico e por permitir o 

atendimento de diversos interesses socioeducacionais, já que, mesmo atuando num 

contexto micro, ele dialoga com o contexto macro. Nesse sentido, a seção posterior 

traz uma avaliação acerca dos alunos pesquisados durante o desenvolvimento do 

projeto de extensão. 

 

5.4 AVALIAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO 

 

O projeto de extensão “Ações de letramento familiar: a transmissão da cultura 

são-gonçalense” levou para os alunos da Escola Municipal José Horácio de Góis o 

desenvolvimento de oficinas voltadas para práticas sociais de leitura e escrita. 

Assim, para a completude deste trabalho, esta seção abarca reflexões acerca do 

desempenho do alunado durante a atuação da equipe pesquisadora. Observa-se, 

por conseguinte, as questões que tomam o letramento desses estudantes, os seus 

vínculos relacionais e os resultados escolares de êxito ou fracasso. 

Cabe ressaltar que o plano dessa ação envolvia oficinas de conhecimentos 

culturais e de hábitos alimentares mais saudáveis. Buscou-se, com isso, promover a 

riqueza expressiva de São Gonçalo do Amarante. As oficinas se propunham a, 
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através de práticas sociais de leitura e escrita, despertar o habitus de estudar no 

aluno. Desta forma, a equipe da ação se empenhou para que os estudantes: i) 

aprendessem a reconhecer e a valorizar os costumes locais; ii) ampliassem o 

vocabulário a partir de leituras repletas de memórias e personagens marcantes da 

tradição local; iii) atingissem uma produção textual modificadora; iv) 

compreendessem os benefícios dos alimentos saudáveis da culinária regional; e v) 

socializassem informações junto as suas redes pessoais. 

Foram vinte e quatro oficinas pautadas nos conceitos de Letramento Familiar 

e Redes Pessoais. A ação retomou a proposta de Taylor (1983), que criou 

programas para ajudar famílias a criarem um ambiente familiar rico para o 

letramento. Nesta perspectiva, as oficinas envolveram o contexto sociofamiliar do 

aluno e trabalharam com fatos da comunidade na sala de aula. Com base nas 

atividades das oficinas, o aluno deveria passar a reconhecer socialmente a leitura e 

a escrita nas suas inter-relações cotidianas. 

Para isso, no primeiro contato com a turma, houve uma dinâmica para 

perceber as expectativas de cada aluno em relação ao trabalho das “Ações de 

letramento familiar: a transmissão da cultura são-gonçalense”, uma entrevista 

informal. Esta dinâmica foi sucedida por uma atividade de sondagem que buscava 

compreender os níveis de letramento de cada aluno – uma atividade elaborada pela 

equipe organizadora do projeto de extensão composta por dez questões de Língua 

Portuguesa, com foco especialmente voltado para a leitura.  

A sondagem também levava em conta o contexto regional e visava refletir 

sobre o tratamento dado aos textos que são usados nos diversos espaços sociais do 

dia a dia. Essa atividade de sondagem demonstrou que havia uma demasiada 

diferença relacionada ao letramento dos alunos daquela turma, como mostra o 

Gráfico 7. Pois, a análise do corpus obtido nesta sondagem evidenciou uma 

discrepância tal que evidenciava que alguns alunos tinham ótimos conhecimentos de 

práticas sociais de leitura, enquanto outros sequer compreendiam o comando dos 

questionamentos propostos nos itens da atividade. Assim, ficou claro que aquela 

não se tratava de uma turma homogênea em relação ao nível de conhecimentos em 

leitura.  
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Gráfico 7 – Resultados da atividade de sondagem do letramento dos alunos do 5º 
Ano na Escola Municipal José Horácio de Góis, 2016 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a 
transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus de Estudar: construtor de uma nova 
realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 

A observação dos resultados da atividade de sondagem (Gráfico 7) indicou: 

 Nível de letramento bom para: Sabrina, Antônio, Tamara, Riana, Erinaldo, 

Luciana, Anabel e Madalena;  

 Nível de letramento intermediário para: André, Yago, Max, Joaquim, Luan, 

Damião e Vânia;  

 Nível de letramento ruim para: Vitorino, Flaviana, Gabriele e Eliana. 

Tais informações proporcionaram um trabalho mais cuidadoso para que essas 

diferenças fossem minimizadas. Contudo, Tavares e Brito Ferreira (2009) alegam 

que em algumas sociedades, que sofrem com problemas de desigualdades, “existe 

uma ‘fronteira’ na ordem sociolinguística que consiste nas práticas de uso da língua 

não incorporadas pelos sujeitos porque não há suficiente ‘comunicação’ com as 

redes sociais de pertencimento”. Nesse sentido, a atuação do projeto de extensão 

prezou por explorar os mais diversos tipos de gêneros textuais com esses alunos. 

Buscava-se, sobretudo, empreender atividades relacionadas às práticas sociais de 

leitura e escrita daquele público, pois isso auxilia no entendimento e na melhoria dos 

índices de aprendizagem e desempenho dos alunos.  
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A equipe do projeto de extensão, em busca de informações acerca do capital 

cultural dos alunos, convocou pais e familiares dos alunos para uma participação 

mais ativa na vida escolar. Mas, a aderência dos pais e familiares ao 

comparecimento nas oficinas foi pouca em relação a expectativa criada pela equipe. 

Fato compreensível, de certa forma, porque muitos pais não podem se afastar dos 

compromissos profissionais para ir até a escola constantemente. No entanto, a partir 

da observação direta foi identificado que os familiares se faziam presentes na vida 

educativa dos alunos. Principalmente quando estes solicitavam auxílio para as 

atividades extraclasses. Essa experiência foi muito importante, principalmente por 

encorpar a pesquisa com informações que os alunos não prestaram na entrevista 

introdutória. Com isso, pesquisadores, professores e equipe de gestão escolar 

puderam entender – de modo mais apurado – a relação familiar dos alunos e de 

seus pais.  

Para Gadotti (2008, p. 93) “quando os pais, mães ou outros responsáveis 

acompanham a vida escolar de seus filhos, aumentam as chances da criança 

aprender”. Diante desta afirmação, buscou-se incentivar mais a turma para que cada 

aluno fizesse uso das experiências sociais de suas redes pessoais. Deste modo, a 

equipe de pesquisa sempre levava questionamentos diversos para as oficinas. Tais 

questionamentos remetiam à família, à escola e às realidades comunitárias. Estes 

geravam inúmeras discussões e diálogos que eram transpostos do ambiente de sala 

de aula para os mais diversos ambientes do cotidiano de cada estudante.  

Nessa perspectiva, o trabalho desenvolvido nas oficinas das “Ações de 

letramento familiar: a transmissão da cultura são-gonçalense” compreendia a leitura 

e a escrita como um processo interativo, uma vez que era necessário deixar em 

evidência tanto os conhecimentos linguísticos/textuais como os conhecimentos de 

mundo e relacionais do aluno participante. Tal observação retoma a concepção de 

que: 

[...] os usos da leitura estão ligados à situação; são determinados pelas 
histórias dos participantes, pelas características da instituição em que se 
encontram, pelo grau de formalidade ou informalidade da situação, pelo 
objetivo da atividade de leitura, diferindo segundo o grupo social. Tudo isso 
realça a diferença e a multiplicidade dos discursos que envolvem e 
constituem os sujeitos e que determinam esses diferentes modos de ler. 
(KLEIMAN, 2004, p. 14). 

Isto favorece a visão de que o aluno é um indivíduo socialmente ativo – 

agente que pode acionar e recorrer a inter-relações para alcançar aprendizagem e 
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produzir novos conhecimentos de práticas letradas. Desta forma, após a aplicação 

das oficinas, foi possível reconhecer os resultados do projeto de extensão na escola, 

como mostra o Quadro 3. 

Quadro 3 – Nível de letramento, resultados de sondagens e desempenho escolar 
(alunos do 5º Ano EMJHG, 2016) 

Alunos  Letramento 
Sondagem 

Inicial 

Sondagem 

Final 

Desempenho 

Escolar 

Sabrina Bom 10,0 10,0 Sucesso 

Antônio Bom 10,0 10,0 Sucesso 

Tamara Bom 9,5 10,0 Sucesso 

Riana Bom 9,0 10,0 Sucesso 

Erinaldo Bom 8,0 8,5 Sucesso 

Luciana Bom 7,0 7,8 Sucesso 

Anabel Bom 7,0 7,7 Sucesso 

Madalena Bom 7,0 7,7 Sucesso 

André Intermediário 6,5 7,5 Sucesso 

Yago Intermediário 6,5 7,0 Sucesso 

Max Intermediário 6,0 6,5 Sucesso 

Joaquim Intermediário 6,0 6,5 Insucesso 

Luan Intermediário 5,0 7,0 Sucesso 

Damião Intermediário 5,0 6,0 Sucesso 

Vânia Intermediário 5,0 5,5 Insucesso 

Vitorino Ruim 4,0 6,5 Insucesso 

Flaviana Ruim 3,0 6,5 Insucesso 

Gabriele Ruim 2,0 3,0 Insucesso 

Eliana Ruim 2,0 3,0 Insucesso 

Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a 
transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus de Estudar: construtor de uma nova 
realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 

O Quadro 3 traz uma avalição do letramento dos alunos do projeto de 

extensão, pois, no decorrer das oficinas, foram realizados testes de mediação de 

leitura e escrita e a partir desses foi possível compreender o nível de letramento dos 

participantes. Além disso, foram atribuídas notas para os testes de sondagem inicial 
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e final11. Este quadro então expõe que os alunos Antônio e Sabrina obtiveram as 

melhores colocações da turma. Esses alunos apresentaram bom nível de 

letramento, ótimos resultados nas duas sondagens da ação e sucesso escolar no 

ano letivo de 2016. No outro extremo estão Eliana e Gabriele, alunas com nível de 

letramento considerado ruim, baixas notas nas duas sondagens e o insucesso no 

rendimento escolar.  

Tal destaque é importante, pois esses alunos demonstram nível de letramento 

bem diferenciado, visto que durante a atuação do projeto de extensão a aluna 

Sabrina apresentou, ao pesquisador e à turma, diversas produções textuais, as 

quais expunham um conhecimento de leitura e escrita com função interacional e 

pessoal que revelava a manifestação de seus sentimentos e das suas práticas 

rotineiras. Já a aluna Gabriele, geralmente se esquivava de produzir textos ou de 

fazer atividades em sala de aula e, quando trazia suas produções de casa, via-se 

claramente que reproduzia textos de outrem. Esta aluna sequer conseguia explicar 

com suas próprias palavras o que tinha escrito. Isto é, a aluna fazia uso da escrita 

sem que houvesse a compreensão e/ou reflexão do seu significado, sem produção 

de sentidos, talvez exclusivamente para mostrar ao professor que realizou o trabalho 

(SOARES, M., 2016).  

Também se observa no Quadro 3 que o aluno Joaquim, considerado com 

nível de letramento intermediário, obteve notas razoáveis nas duas sondagens, e ao 

final do ano letivo não logrou êxito no desempenho escolar. Além desse caso, os 

alunos Vitorino e Flaviana demonstraram através da sondagem inicial um nível de 

letramento ruim, mas, aos poucos modificaram o habitus de estudo e, já na 

sondagem final, acabaram expondo notas melhores. Este fato revelou que o 

interesse deles pela leitura e escrita tinha aumentado. Esses dois alunos tiveram a 

capacidade de ampliar seus repertórios de leitura, compreender e produzir textos 

com sentido. Contudo, não foi o suficiente para escapar do insucesso escolar. 

Outros alunos, como Joaquim e Vânia, tinham letramento com nível considerado 

intermediário e, mesmo assim, não foram capazes de transformar seus saberes de 

modo a construir, ou agregar, conhecimentos significativos para que alcançassem o 

                                            
11

O teste de sondagem final se refere a uma produção textual escrita que foi realizada pelos 
alunos para a composição de um livro no qual eles seriam os próprios autores. Os alunos produziram 
dois tipos de gêneros textuais: Contos e Histórias em Quadrinhos. 
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sucesso no ano letivo de 2016. Diante disso, Bourdieu e Passeron (2014b, p. 76) 

afirmam “[...] estudar não é produzir, mas produzir-se como capaz de produzir”.  

Contudo, é importante ressaltar que o sucesso escolar pode não ser apenas 

“passar de ano”, pois no caso de Vitorino e Flaviana houve outros ganhos que 

podem se perpetuar na sua vida socioeducacional. É primordial entender que a 

educação serve para a cidadania, proporcionando transformação social. Para 

representar esse entendimento, o Gráfico 8 delineia os níveis de letramento dos 

alunos participantes do projeto de extensão na sondagem inicial e na sondagem 

final. Ele mostra bem essa outra percepção do que é sucesso escolar. 

Gráfico 8 – Comparação das atividades de sondagem do letramento inicial e final 
dos alunos do 5º Ano na EMJHG, 2016 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do Projeto de Extensão Ações de letramento familiar: a 
transmissão da cultura são-gonçalense e do Projeto O habitus de Estudar: construtor de uma nova 
realidade da educação básica da Região Metropolitana de Natal (2016). 

No Gráfico 8, é observável que alunos os Flaviana, Luan e Vitorino 

acentuaram seus repertórios de leitura e escrita. Percebe-se que o projeto de 

extensão conseguiu ampliar o senso crítico desses e de outros alunos, 

consequentemente, dos familiares, dos professores e da comunidade escolar.  

Desde a implantação na escola até sua finalização, o projeto de extensão 

“Ações de letramento familiar: a transmissão da cultura são-gonçalense” foi um 

trabalho incansável. Esta ação utilizou como estratégias pedagógicas: rodas de 

conversa; contagem de histórias; apresentação de vídeos; produção de textos 
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individuais e coletivos e oficinas de manipulação e degustação de alimentos 

regionais saudáveis – diversas atividades de letramento passíveis de múltiplas 

discussões que abarcavam os mais variados contextos dos estudantes participantes. 

Tudo isso buscava habilitar os alunos para a leitura, interpretação e a produção de 

gêneros textuais diversos. Mas com a finalidade de que os estudantes pudessem, ao 

final desse trabalho, perceber o quão importante é o letramento para a sua vida 

diária. 

O projeto de extensão possibilitou o conhecimento de aspectos do capital 

cultural e do capital social que estão presentes nas redes de alunos do Ensino 

Fundamental e compreendeu como o habitus do letramento é difundido por entre os 

vínculos relacionais. Tal fato colabora fundamentalmente para que a escola possa 

ter um conhecimento mais aprofundado do alunado e, deste modo, estabelecer 

atividades mais direcionadas, além de metas educacionais contundentes, que 

tenham como foco o aprendizado de leitura e escrita com produção de sentido social 

e, em concomitância, o sucesso escolar do aluno.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido às transformações demográficas vivenciadas nas últimas décadas 

pelo município de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme mostram as pirâmides 

etárias do capítulo que se refere ao Ensino Fundamental à luz da Demografia, fica 

perceptível que as modificações na estrutura etária desta população têm afetado de 

modo expressivo algumas áreas, como é o caso da educação. Assim sendo, este 

trabalho, que teve como público-alvo alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, compreendeu o entrelace da demografia com o letramento sob o olhar 

teórico do capital cultural e do capital social, bem como desenvolveu análises de 

redes pessoais que possibilitaram perceber o papel social dos agentes que 

compõem as relações de determinada população.  

Evidencia-se que para a composição da pesquisa foram utilizados – além dos 

Censos Demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e das 

informações disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) – dados primários, colhidos com apoio de 

pesquisadores do Projeto “O habitus de Estudar: construtor de uma nova realidade 

da educação básica da Região Metropolitana de Natal”. Tal perspectiva corroborou 

com o fato de que esse estudo abrangesse observações acerca dos atributos 

demográficos, socioeducacionais e culturais da população em idade escolar para o 

Ensino Fundamental, tendo como desígnio o alcance de um resultado crítico e 

consistente. Isto é, indicadores para uma avaliação das alterações advindas no 

decorrer dos anos, assim como para projeções futuras. 

Pensar a família como o cerne do desenvolvimento do letramento e do 

habitus de estudar, caracterizou-se como fator primordial para o processo de 

construção deste trabalho. De tal modo, no intuito de responder a questão de como 

uma ação voltada ao letramento familiar e à análise de redes pessoais proporciona 

base para o sucesso escolar de alunos do Ensino Fundamental, pode-se dizer que 

esta pesquisa contemplou sua finalidade precípua, porque diante da apreciação das 

análises das estruturas reticulares, recorreu a Bourdieu (1986), visto que suas 

ponderações ratificam que, no meio social, os indivíduos podem se beneficiar 

material ou simbolicamente mediante a participação em grupos ou redes sociais. 

Esta é, portanto, uma abordagem que consegue presumir como a atuação das redes 
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pode influenciar o indivíduo e transformar suas competências e atitudes, assim como 

o seu letramento. Consequentemente, uma consideração que confere resposta 

proeminente ao questionamento fundamental da pesquisa. 

Tendo em vista que as oportunidades disponibilizadas por esta pesquisa 

possibilitam ganhos para o atual processo educacional e para a academia, é preciso 

insistir na propositura de que os estudos voltados ao letramento – seja ele familiar 

ou de qualquer outro tipo – devem ser amplamente debatidos pela comunidade 

científica e analisados para além do campo sociolinguístico. Assim como se fez 

neste trabalho, que buscou agregar algumas das múltiplas visões que abarcam esse 

conceito, e que também teve um propósito digno de conscientizar alunos, pais, 

professores e acadêmicos de que o desenvolvimento pleno de determinada 

população também depende das condições de letramento desta. 

Então, no que se refere ao atendimento das hipóteses, observa-se que a 

primeira foi acatada, uma vez que a pesquisa se apoiou na análise de redes 

pessoais para identificar os níveis de capitais cultural e social de educandos da 

população do Ensino Fundamental. Um trabalho que comportou a inserção de 

saberes das práticas sociais letradas, análises estatísticas que avaliaram alguns 

aspectos descritivos dos alunos e a observação das relações, e dos aspectos 

interacionais, que fortalecem e/ou dificultam as possibilidades de o estudante ter um 

desempenho escolar favorável ao final do ano letivo. 

Já a segunda hipótese – a qual supunha que alunos com sucesso escolar 

possuíam interação familiar favorável ao letramento e vínculos relacionais que 

influenciam no desenvolvimento de práticas letradas – foi contemplada sob o olhar 

da análise de redes pessoais, que identificou a ausência de uma uniformização das 

estruturas reticulares, mas que percebeu a existência algumas características 

específicas – como é o caso de agentes com diferentes propriedades de capital 

cultural, que, a depender, podem acarretar interações que apoiam, ou limitam, o 

letramento e o desempenho escolar do educando. Isto é, o êxito ou o insucesso 

escolar de um aluno podem advir do capital cultural proporcionado pelas influências 

de seu capital social, que é apresentado conforme o estabelecimento das relações 

pessoais do estudante.  

A compreensão dos vínculos relacionais dos alunos indicou que o habitus do 

letramento deve incorrer numa atuação conjunta – academia-escola, escola-pais, 



104 
 

 
 

pais-professores, pais-alunos, professores-alunos, alunos-comunidade – pois a 

capacidade de associar o letramento aos efeitos contributivos dos capitais cultural e 

social afasta o insucesso escolar. Deste modo, faz-se necessário apreciar a 

importância atribuída a esta pesquisa, porque, traz contribuições e incremento ao 

trabalho daqueles que compõem o corpo docente, operacional e gestor da Escola 

Municipal José Horácio de Góis, já que estes podem ter acesso a informações mais 

contundentes relacionadas ao habitus de estudar de seus alunos. Contudo, deixa-se 

sobressair o quão intricado foi o trabalho de coleta e análise dos dados 

apresentados, os quais, por vezes, dificultavam resultados favoráveis, mesmo diante 

de uma literatura que indicava os caminhos, certas especificidades atinentes às 

informações prestadas não produziam todos os efeitos desejados.  

Portanto, nota-se que esta pesquisa conseguiu alcançar o objetivo proposto, o 

qual visava à identificação de como uma ação comprometida com a análise de redes 

pessoais contribuiria para perceber os níveis de capitais cultural e social, 

responsáveis pelo letramento familiar e consequente sucesso escolar de alunos do 

Ensino Fundamental. Nesse sentido, afirma-se que este é um trabalho que 

possibilitou ampliar os conhecimentos sociodemográficos, bem como proporcionou a 

percepção de singularidades que diferenciam as redes pessoais dos alunos. 

Permitiu, assim, uma visão clara de suas inter-relações, do capital social possuído, e 

da abrangência do capital cultural nas práticas de leitura e escrita.  

Por fim, considera-se que as sabedorias socialmente significativas estão para 

além da sala de aula, bem como conseguem transpor as barreiras do (in)sucesso 

escolar no Ensino Fundamental – principalmente, quando se tem um trabalho 

pedagógico voltado a população em idade escolar de 6 a 14 anos, e a um ensino 

que reconhece as particularidades da base familiar do aluno e se mostra como um 

fortalecedor do letramento. Nessa perspectiva, essa pesquisa pode trazer novos 

horizontes aos estudos de letramento e reflexões que proporcionaram 

direcionamento para outras produções científicas com interesse em análise de redes 

sociais. 
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APÊNDICE A – Questionário 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA 

 

 

O HABITUS DE ESTUDAR: CONSTRUTOR DE UMA NOVA REALIDADE NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 

 

 

 

PROJETO DE EXTENSÃO AÇÕES DE LETRAMENTO FAMILIAR: A 

TRANSMISSÃO DA CULTURA SÃO-GONÇALENSE 

 

Coordenador de Pesquisa: 

Prof. Moisés Alberto Calle Aguirre/UFRN 

 

 

NÚMERO DO QUESTIONÁRIO 

NOME DO PESQUISADOR 

 

________________________________ 

   

 

CÓDIGO DA ESCOLA 

   

 

 

ATENÇÃO PESQUISADOR: É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DOS 

CAMPOS ABAIXO. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA: ____/____/ 2016 

HORÁRIO DE INÍCIO: ______:______ 

HORÁRIO DE TÉRMINO: ______:______ 

TEMPO DE DURAÇÃO: ______:______ 
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BLOCO SOCIODEMOGRÁFICO 

1) Nome completo ou apelido: 

___________________________________________________________________ 

 

2) Sexo:  

1. (     ) Masculino  

2. (     ) Feminino 

 

3) Qual o mês e o ano do seu nascimento? ___________ (mês) __________ (ano) 

Idade no dia da pesquisa: __________ anos 

 

4) Qual o seu nível de instrução (escolaridade)?  

1. (     ) Sem instrução e fundamental incompleto 

2. (     ) Fundamental completo e médio incompleto 

3. (     ) Médio completo e superior incompleto 

4. (     ) Superior completo 

5. (     ) Não determinado 

 

5) Qual a sua raça ou cor? 

1. (     ) Branca 

2. (     ) Preta 

3. (     ) Amarela 

4. (     ) Parda 

5. (     ) Indígena 
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6) Indique as pessoas que moram com você e o nível de instrução (escolaridade) de cada 
uma delas: 

Vínculo familiar 

Nível de 

instrução 

(escolaridade) 
1. Sem instrução e fundamental 

incompleto 

 

2. Fundamental completo e 
médio incompleto 

 
3. Médio completo e superior 

incompleto 
 
4. Superior completo 
 

5. Não determinado 
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BLOCO DO LETRAMENTO FAMILIAR 

 

7) A sua família conversa sobre a escola?  

1. (     ) Sim 

2. (     ) Não 

 

8) A escola busca se aproximar da sua família? 

1. (     ) Sim 

2. (     ) Não 

 

9) Pelo menos um dos pais, ou responsáveis, por você já visitou a escola?  

1. (     ) Sim 

2. (     ) Não 

(Se a resposta for SIM) 

11.1) Essa visita acontece? 

1. (     ) Diariamente 

2. (     ) Semanalmente 

3. (     ) Mensalmente 

4. (     ) Apenas quando a escola solicita 

 

10) A sua família cobra a realização de suas tarefas escolares? 

1. (     ) Sim 

2. (     ) Não 

 

11) Você recebe ajuda para a realização de suas tarefas escolares?  

1. (     ) Sim 

2. (     ) Não 

(Se a resposta for SIM) 

13.1) Quem é essa pessoa?  

_____________________________________________________ 

 

13.2) Qual a frequência dessa ajuda? 

1. (     ) Todo dia (Diariamente) 

2. (     ) Toda semana (Semanalmente) 

3. (     ) Todo mês (Mensalmente) 

4. (     ) Apenas quando o(a) aluno solicita 
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14) A sua família incentiva você a ler e escrever?  

3. (     ) Sim 

4. (     ) Não 

 

15) A leitura está entre seus passatempos favoritos?  

1. (  ) Sim  

2. (  ) Não  

16) Quantos livros há na sua casa? 

1. (     ) O bastante para encher uma prateleira (1 a 20) 

2. (     ) O bastante para encher uma estante (20 a 100) 

3. (     ) O bastante para encher várias estantes (mais de 100) 

4. (     ) Nenhum 

 

17) Alguém da sua família costuma contar histórias?  

1. (     ) Sim 

2. (     ) Não 

(Se a resposta for SIM) 

16.1) Como as histórias são contadas:  

1. (     ) Lidas em livros 

2. (     ) Contadas oralmente sem material escrito 

 

18) Alguém da sua família tem disponibilidade para ouvir as histórias que você tem para 

contar? 

1. (     ) Sim 

2. (     ) Não 

(Se a resposta for SIM) 

17.1) Quem é essa pessoa? 

____________________________________________________ 

 

 

19) Existe algum aspecto da família que pode contribuir para você ter um desempenho 

escolar melhor? 

1. (     ) Sim 

2. (     ) Não 

(Se a resposta for SIM) 

18.1) Qual aspecto? 

____________________________________________________ 

 

 

20) O trabalho conjunto da sua escola com a sua família poderia ajudar a resolver 

problemas?  

1. (     ) Sim 

2. (     ) Não 

(Se a resposta for SIM) 

20.1) Que tipo de problemas? 

____________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Matriz relacional (Gerador de Nomes) 

Matriz de Grau de Proximidade 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1                             

2   2                           

3     3                         

4       4                       

5         5                     

6           6                   

7             7                 

8               8               

9                 9             

10                   10           

11                     11         

12                       12       

13                         13     

14                           14   

15                             15 

Legenda 

 

1. Muito próximo 

2. Próximo 

3. Pouco próximo 

4. Distante 

5. Sem relação 

Nome do Pesquisador(a):   

Número do Questionário:   

Data de Realização:   

Horário de início:   

Horário de término:   
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APÊNDICE C – Matriz relacional (Name Interpets) 

Liste quinze (15) pessoas que você conhece (pessoas que estão vivas, que você conhece de vista ou de nome, pessoas essas que lhe conhecem de vista ou de nome e com as 
quais você pode entrar em contato se você precisar). 
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o
 

co
m

 [
..

.]
 

2
5

. S
e

u
 g

ra
u

 d
e

 

p
ro

xi
m

id
ad

e
 c

o
m

 [
..

.]
 

2
6

. O
 n

ív
e

l e
sc

o
la

r 
d

e
 [

..
.]

 

2
7

. Q
u

al
 o

 lo
ca

l d
e

 

m
o

ra
d

ia
 d

e
 [

..
.]

? 

2
8

. S
u

a 
fr

e
q

u
ê

n
ci

a 
d

e
 

co
m

u
n

ic
aç

ão
 c

o
m

 [
..

.]
 

2
9

. A
ti

vi
d

ad
e

 q
u

e
 m

ai
s 

fa
z 

e
m

 c
o

m
p

an
h

ia
 d

e
 [

..
.]

 

3
0

. V
o

cê
 c

o
st

u
m

a 
co

m
e

r 

e
m

 c
o

m
p

an
h

ia
 d

e
 [

..
.]

? 

3
1

. Q
u

e
 t

ip
o

 d
e

 a
lim

e
n

to
 

[.
..

] 
m

ai
s 

co
m

e
? 

3
2

. Q
u

al
 o

 p
o

rt
e

 f
ís

ic
o

 d
e

 

[.
..

]?
 

3
3

. V
o

cê
 p

ra
ti

ca
 e

sp
o

rt
e

 

o
u

 a
ti

vi
d

ad
e

 f
ís

ic
a 

co
m

 

[.
..

]?
 

3
4

. Q
u

al
 a

 in
fl

u
ê

n
ci

a 
d

e
 

[.
..

] 
n

o
 s

e
u

 le
tr

am
e

n
to

? 

3
5

. [
..

.]
 t

e
m

 o
 h

áb
it

o
 

(c
o

st
u

m
e

) 
d

e
 le

r 
o

u
 

e
sc

re
ve

r?
 

3
6

. Q
u

al
 a

 c
o

m
p

e
tê

n
ci

a 

d
e

 le
it

u
ra

 d
e

 [
..

.]
? 

3
7

. C
o

m
 q

u
e

 f
re

q
u

ên
ci

a 

[.
..

] 
co

n
ve

rs
a 

so
b

re
 

le
it

u
ra

 d
e

 li
vr

o
s?

 

1                                   

2                                   

3                                   
4                                   

5                                   

6                                   

7                                   

8                                   
9                                   

10                                   

11                                   

12                                   

13                                   

14                                   
15                                   

Indique 3 (três) 
pessoas da lista 
anterior de 15 

nomes que: 

38. Incentivam você a 
estudar. 

39. Podem indicar boas sugestões 
de leitura para você. 

40. Influenciam para que você tenha 
uma alimentação saudável. 

 
Nome do Pesquisador(a):  
Número do Questionário: 

   Data de Realização: 

   Horário de início: 

   Horário de término: 
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APÊNDICE D – Fotos 
 

 
Roda de conversa 

 
Oficina com uso de materiais que possibilitam práticas 

de leitura no lar 

 
Oficina de produção de texto coletivo 

  
Aluno auxiliando na atividade do outro 
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