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RESUMO 

As primeiras experiências com o mundo da leitura e da escrita acontecem antes da inserção da 

criança no ambiente escolar já que na maioria das vezes esse primeiro contato começa no seio 

familiar. Diante disso, o objetivo desse artigo é elucidar a compreensão e reconhecimento da 

importância da família no processo de alfabetizar letrando, visto que mais que aprender a ler e 

a escrever é preciso vivenciar situações onde a ampliação do conhecimento seja valorizada, 

pois não basta dominar a leitura e a escrita, é essencial uma aprendizagem significativa onde à 

interpretação daquilo que se escreve e se ler ocorra de forma natural acontecendo assim 

interações sociais necessárias para a ampliação dos horizontes do saber. Dito isso destacamos 

que para chegar esse entendimento foram feitas pesquisas bibliográficas onde ocorreu a 

fundamentação as teorias aqui expostas. Sendo assim afirmamos a indispensabilidade de 

envolver a família no processo de letramento para que os/as alunos/as possam estar em um 

ambiente rico de possibilidades de aprendizagem proporcionando momentos agradáveis e como 

isso o encantamento imprescindível para o desenvolvimento de hábitos saudáveis de leitura e 

escrita. 
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SUMMARY 

 

The first experiences with the world of reading and writing happen before the child's insertion 

in the school environment, since most of the time this first contact begins in the family. Given 

this, the objective of this article is to elucidate the understanding and recognition of the 

importance of the family in the process of literacy literacy, since more than learning to read and 

write it is necessary to experience situations where the expansion of knowledge is valued, as it 

is not enough to master the reading and writing, meaningful learning is essential where the 

interpretation of what you write and read occurs in a natural way, thus happening social 
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interactions necessary for the expansion of the horizons of knowledge. Having said that, we 

highlight that in order to reach this understanding, bibliographic researches were carried out 

where the theories here exposed were based. Therefore, we affirm the indispensability of 

involving the family in the literacy process so that students can live in an environment rich in 

learning possibilities, providing pleasant moments and, as a result, the essential enchantment 

for the development of healthy reading and writing habits. . 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que mesmo antes da 

criança iniciar seu processo de 

escolarização já se encontra introduzida em 

um conjunto de circunstância as quais 

fazem a intermediação da escrita e da 

leitura, é desta forma que ocorre o despertar 

da curiosidade a qual é de fundamental 

importância para que possa acontecer a 

promoção das descobertas sobre as várias 

áreas do conhecimento acontecendo um 

aprendizado significativo de fato.  

Entretanto, é preciso um ambiente 

que favoreça a ampliação dos 

conhecimentos para isso devemos nos 

dedicar na realização de um trabalho 

criativo feito com prazer que estimule o 

desenvolvimento da capacidade 

comunicativa nos primeiros anos escolares 

por meio de atividades e situações as quais 

envolvam a leitura e a escrita.  

Sabemos que nos primeiros anos do 

ensino fundamental o objetivo principal do 

professor é desenvolver a aprendizagem da 

escrita e da leitura, contudo não é suficiente 

alfabetizar, é preciso que haja o letramento 

para que a escrita também seja usada nas 

ações sociais. Para isso, é preciso que a 

criança tenha contato com diferentes tipos 

de leituras e de produções de textos fazendo 

com que aconteça a interpretação daquilo 

que se escreve ou ler.  

Toda via a família contribui de 

forma significativa para o ato de se 

alfabetizar letrando, pois quando alguém ler 

para uma criança faz com que a mesma faça 

a interpretação do que está sendo lido, como 

ainda não desenvolveu a leitura usa a 

imaginação para compreender aquilo que 

está ouvindo. Esse fato ocorre quando pais 

ou irmãos fazem à leitura de estórias 

infantis despertando nas crianças a vontade 

de apropriação da leitura e da escrita para 

que possam ler sozinhas.  

Sendo assim é indispensável à 

participação da família na vida escolar dos 

educandos já que para a aprendizagem ser 

algo significativo as crianças devem 

sentisse amadas, protegidas e estimuladas a 

ampliar seus horizontes em busca de novos 

conhecimentos.  

Entretanto é essencial que aconteça 

a parceria família-escola com o intuito de 

alfabetizar letrando. Portanto, é preciso 

proporcionar a crianças contato com os 

diversos materiais escritos que circulam na 

sociedade fazendo com que a aprendizagem 

aconteça de forma significativa. 

 

A INSERCÃO DA FAMILIA NO 

PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E 

LETRAMENTO 

 

A alfabetização é a uma etapa de 

descobertas onde ocorre a introdução ao 

mundo da escrita e da leitura sendo esta uma 

fase de conquistas e deslumbramentos onde 
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os/as educandos/as começam sua integração 

ao universo letrado. Contudo quando se 

utilizar a alfabetização e o letramento juntos 

acontece de fato uma aprendizagem 

significativa sendo um desafio para os/as 

professores/as, pois para isso é preciso que 

se desenvolva praticas pedagógicas que 

ajudem a reconhecer a importância da 

escrita e da leitura.  

Para SOARES, 

 

Alfabetizar e letrar são duas 

ações distintas, mas não 

inseparáveis, ao contrário: o 

ideal seria alfabetizar letrando, 

ou seja: ensinar a ler e a 

escrever no contexto das 

práticas sociais da leitura e da 

escrita, de modo que o 

indivíduo se tornasse, ao 

mesmo tempo, alfabetizado e 

letrado. (SOARES, 1998, p. 

47). 

 

A vista disto, mais do que aprender 

a ler e escrever é preciso que os/as 

educandos/as saibam interpretar aquilo que 

ler e escreve. Isso posto destacamos que a 

criança chega à escola com muitos 

conhecimentos adquiridos através das 

experiências sociais vivenciadas 

posteriormente. Desta forma, mesmo sem 

perceber faz interpretações dos 

acontecimentos cotidianos, sendo assim é 

preciso reconhecer que o mesmo deve 

ocorrer perante os atos de ler e escrever.  

Contudo, a convivência com adultos 

alfabetizados faz com que a criança perceba 

a importância do uso da leitura e da escrita 

para se comunicar, isso acontece, por 

exemplo, quando a criança ver um adulto 

lendo um bilhete, um livro, um jornal, uma 

revista, um catálogo, escrevendo uma carta, 

um e-mail, ou até mesmo uma mensagem de 

texto no celular. Essas ações fazem com que 

os mesmos despertem o interesse pela 

leitura e pela escrita porque passam a 

compreender que a língua escrita tem uma 

função social que nesse caso é a 

comunicação, ou seja, serve para dizer algo 

a alguém.  

Sendo assim, fica explicito a 

importância da família para se alfabetizar 

letrando, pois ela é o primeiro grupo social 

ao qual pertencemos e é nela que na maioria 

das vezes a criança tem seu primeiro contato 

com a leitura e a escrita. Desta forma, o/a 

professor/a precisa estar preparado/a para 

receber os/as educandos/as com toda a 

“bagagem” trazida pelo/a mesmo/a ao 

espaço escolar, pois, o contato com a leitura 

e a escrita começa muito antes de chegar à 

escola. 

Ao ensinar o/a professor/a deve 

valorizar os conhecimentos prévios 

adquiridos pelas crianças desenvolvendo 

atividades que façam com que os/as 

alunos/as reflitam e compreendam o 

sistema alfabético como também a 

correspondência fonológica e as funções 

sociais da leitura e da escrita fazendo com 

que os/as mesmo/as leiam e escrevam 
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mesmo sem ter aprendido todos os 

conhecimentos essenciais para ler e 

escrever corretamente. 

Segundo os PNCS (Parâmetros 

Curriculares Nacionais), 

 

A leitura é um processo no qual 

o leitor realiza um trabalho 

ativo de construção do 

significado do texto, a partir dos 

seus objetivos, do seu 

conhecimento sobre o assunto, 

sobre o autor, de tudo o que 

sabe sobre a língua: 

característica do gênero, do 

portador, do sistema de escrita, 

etc. Não se trata simplesmente 

de extrair informações da 

escrita, decodificando-a letra 

por letra, palavra por palavra. 

Trata-se de uma atividade que 

implica, necessariamente, 

compreensão na qual os 

sentidos começam a ser 

construídos antes da leitura 

propriamente dita. (PCN: 

LP.1997. P. 41) 

 

Desta forma, o processo de escrita e 

leitura vai muito além da decodificação de 

letras e palavras, é preciso formar leitores 

que façam a interpretação daqui que está 

lendo lido, que compreendam a que está 

escrito nas entrelinhas, que sejam capazes 

de fazer a correspondência do texto que 

esteja lendo com outros que já tenha lido 

fazendo assim uma seleção de textos que 

atendam sua necessidade.  

 

 

O ENSINO E A APREDIZAGEM DE 

LEITURA 

 

Sabemos que mesmo com as 

mudanças ocorridas no modo do ensino da 

leitura ainda há professores que designam 

o/a aluno/a como o/a único/a responsável 

pelo fato de não conseguir desenvolver a 

leitura na idade “adequada” ou “aceitável”, 

contudo isso é algo inaceitável, pois sendo 

o/a professor/a o mediador/a do saber se faz 

necessário que se tenha a consciência e 

sensibilidade de procurar formas de 

despertar o interesse do/a educando/a 

através de atividades lúdicas que os 

envolvam aproveitando também os 

conhecimentos adquiridos previamente em 

seus espaços de vivencia. 

Para BAMBERGER, 

 

A leitura favorece a remoção 

das barreiras educacionais de 

que tanto se fala, concedendo 

oportunidades mais justas de 

educação principalmente 

através da promoção do 

desenvolvimento da linguagem 

e do exercício intelectual, e 

aumentar a possibilidade de 

normalização da situação 

pessoal do indivíduo. 

(BAMBERGER.1988. p.11.) 

 

Isso posto fica evidente que a leitura 

tem transformado muitas realidades, sendo 

assim cabe à escola proporcionar os/as 

educandos/as acesso a materiais escritos de 

boa qualidade para que ocorra o incentivo à 

leitura e o despertar de um novo mundo 
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outrora desconhecido pelo mesmo já que 

para muitos destes a escola é seu único 

espaço de referências. 

Á vista disto, o/a professor/a deve 

ler para seu/a aluno/a que ainda não 

conseguem desenvolver esse ato sozinho/a 

incentivando-o/a essa pratica, pois, o/a 

educador/a é um modelo o qual a criança 

segue mesmo quando tem um adulto leitor 

na família.  Toda via torna-se ainda mais 

relevante quando não se tem outro modelo 

a seguir, ou seja, quando na família não se 

tem leitores, desta forma o/a professor/a 

passa a ser sua única fonte de inspiração. 

Entretanto, evidenciamos a 

importância da família na tarefa de se 

alfabetizar letrando. Desta forma a leitura 

deve ser apresentada a criança desde bem 

cedo, ou seja, nos primeiros anos de vida 

através das histórias infantis, contos etc., 

para que assim aconteça o despertar do 

interesse através do incentivo natural 

fazendo com que ocorra o ingresso nesse 

universo mágico e de fundamental 

importância para as nossas vidas. “As 

práticas de letramento fora da escola têm 

objetivos sociais relevantes para os 

participantes da situação” (KLEIMAN, 

2005.p.33). 

Contudo, antes de ler para as 

crianças é indispensável que se faça uma 

sondagem dos conhecimentos prévios das 

mesmas sobre o tema ou conteúdo que irá 

ser abordado como também valorizar 

ilustrações que venham a aparecer nos 

textos já que um mesmo texto pode ser 

interpretado de diversas maneiras. Segundo 

Cagliari (2000, p.151) “cada uma lê a seu 

modo. E isso não é mal, mas é o que deve 

acontecer, e a escola deve respeitar a leitura 

de cada um”. Desta forma fica evidente que 

a ideia que exista só uma interpretação para 

um texto deve ser superada. 

 

O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA 

ESCRITA 

 

Sabemos que quando a criança 

chega à escola além dos conhecimentos 

adquiridos previamente na sua vida em 

sociedade traz consigo uma grande 

expectativa quanto à aprendizagem da 

escrita, sendo assim, esse é o momento do/a 

professor/a incentiva-lo/a a escrever do 

modo que sabe sem que haja exaltação de 

erros que eventualmente venha ocorrer, pois 

por não ter domínio da escrita o/a aluno/a 

sente receio em escrever com temor de ser 

constrangido perante os colegas. 

Entretanto, deixar que nos primeiros 

momentos de adaptação do/a aluno/a no 

espaço escolar o/a mesmo escreva a seu 

modo não significa que o/a professor/a não 

possa intervir, contudo é preciso ensinar a 

forma correta sem que os erros cometidos 

sejam causa de constrangimentos. Desta 

forma além da correção mostrando o que 

deve ser melhorado é preciso fazer elogios 

encorajando-o/a e incentivando-o/a. 
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Diante disto, as produções escritas 

pelos educandos/as para avalição de seu 

desenvolvimento além de ser lida pelo o/a 

professor/a precisa ser expostas para que 

outros leitores importantes para o/a mesmo, 

como por exemplo, seus amigos, parentes, 

colegas de sala, etc., possam apreciar seu 

crescimento oferecendo-o oportunidade de 

perceber o envolvimento de todos em seu 

processo de aprendizagem.   

Para tanto, se faz indispensável que 

a família esteja envolvida no processo de 

ensino e aprendizagem, pois, o apoio da 

mesma nesse processo é de suma 

importância podendo ser um 

importantíssimo interlocutor para o 

aprendiz. “A participação da família na vida 

escolar diminui cada vez mais” 

(Shinyashiki, 2011, p.22.). Assim a escola 

deve estar sempre buscando envolver a em 

suas atividades fazendo com que a mesma 

esteja consciente de sua importância na vida 

escolar de suas crianças. 

Contudo desde os anos iniciais o/a 

educando/a deve ser conscientizado/a que 

no ato de escrever é indispensável à 

existência de quatro elementos básicos que 

são eles: o que escrever; para quem 

escrever; por que escrever e como escrever. 

Com entendimento desses elementos o/a 

aluno/a terá mais condições de construir 

melhor o texto que se propôs e o/a 

professor/a terá mais oportunidade de fazer 

com que os/as educandos/as escrevam, 

leiam, releiam e transcrevam se preciso for 

aquilo que construiu. 

Portanto, é preciso ver os erros 

dos/as alunos/as como indicadores do nível 

de aprendizagem dos/as mesmos/as para 

que desta forma possa organizar atividades 

que os auxilie na aprendizagem da forma 

correta da escrita.

CONCLUSÃO 

 

Ao termino desde trabalho 

concluímos com a certeza de que só se 

aprende a ler lendo e a escrever escrevendo, 

contudo, os conhecimentos prévios trazidos 

pelos/as alunos/as à escola devem ser 

respeitados e aproveitados acontecendo 

uma aprendizagem significativa e de 

qualidade.  

Entretanto, é preciso destacar a 

importância da família no âmbito escolar 

enfatizando a necessidade da mesma está 

engajada no processo de ensino e 

aprendizagem fazendo com que os/as 

educandos/as se sintam valorizados/as e 

protegidos/as.  

Diante disto, os atos de ler e escrever 

são processos complexo é preciso que haja 

significado para quem o faz daí a 

necessidade de mostrar aos/as alunos/as a 

importância da leitura e da escrita para 

nossa vida em sociedade para isso se faz 

necessário o envolvimento dos/as 

mesmos/as em atividades prazerosas e 
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estimulantes. Já não cabe mais culpar 

somente os/as educandos/as pelo insucesso 

dos/as mesmos/as no processo de 

aprendizagem como de faria outrora, é 

preciso sensibilidades para reconhecer que 

o professor é o mediador do conhecimento 

cabendo ao mesmo procurar formas de fazer 

com que esse aluno/a aprenda de forma 

satisfatória. 

Isso posto, mais que pessoas que 

sabem ler e escrever é preciso formar 

leitores e escritores competentes capazes de 

interpretar aquilo que estão lendo e isso só 

acontece quando alfabetizamos letrando. O 

letramento se torna indispensável para 

formar cidadãos críticos e reflexivos 

capazes interpretar aquilo que está lendo e 

de entender o que está escrito nas 

entrelinhas já que cada pessoa interpreta 

aquilo que ler a sua maneira. 

Portanto, fica aqui explicito que a 

leitura é um ato que deve começar no seio 

familiar, e deve acontecer desde os 

primeiros anos de vida da criança para que 

haja o despertar da curiosidade dos/as 

pequenos/as tanto da leitura como pela 

escrita, pois a criança que encontrasse 

inserida em uma família de leitores tem 

mais facilidade no ato de ler e escreve, 

contudo, nem todas tem esse convívio com 

esse universo fantástico que é o muito 

literário, a vista disso, é preciso que a escola 

ofereça espaços e oportunidades para que 

os/as educandos/as sejam inseridos nesse 

importantíssimo universo

.
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