
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A IMPORTÂNCIA DA LITERACIA FAMILIAR PARA O 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ao longo dos anos, tem-se observado uma 

crescente demanda pelo domínio das linguagens 

oral e escrita em todas as áreas da vida social. Essa 

busca não se limita apenas à conjuntura brasileira, 

mas refere-se, também, a um contexto mundial 

que coloca a compreensão das diversas linguagens 

como uma condição para o acesso ao 

conhecimento, à participação social e ao exercício 

efetivo da cidadania. Tais atividades sofrem 

influência direta do processo de alfabetização e do 

aprimoramento linguístico vivenciado ao longo de 

todo o crescimento das pessoas. Nesse sentido, o 

domínio de tais habilidades pode ser otimizado por 

meio do fenômeno da literacia familiar, que está 

associado ao desenvolvimento das capacidades de 

escuta, leitura e escrita, utilizadas nas mais 

diversas situações e contextos sociais. 

 

Educar é contar histórias. Contar histórias é 

transformar a vida na brincadeira mais séria da 

sociedade.  

Augusto Cury 
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a se familiarizarem com as letras, 

as palavras e os números, 

desenvolvendo, assim, habilidades 

que serão necessárias, não apenas 

para o sucesso escolar, mas 

também para o futuro de cada um. 

Dessa forma, os mecanismos 

utilizados dentro do contexto 

familiar, desde a primeira infância, 

para promover um bom 

desenvolvimento da leitura, da 

escrita e da fala, fazem parte de um 

agrupamento de práticas que 

constitui a chamada literacia 

familiar. A LITERACIA FAMILIAR 

pode ser conceituada como o 

conjunto de ações e experiências 

relacionadas à linguagem oral, à 

leitura e à escrita, que as crianças 

vivenciam com seus pais ou 

responsáveis ao longo da vida. São 

estratégias utilizadas para 

promover o desenvolvimento de 

quatro habilidades fundamentais: 

ouvir, falar, ler e escrever. 

 

Assim, considerando que a 

educação das crianças é um dever 

compartilhado pela família e pelo 

Estado, é importante pensar em 

ferramentas que busquem 

estimular a interação familiar e 

instrumentalizar ambientes 

favoráveis, que incentivem e 

garantam um bom crescimento 

individual. Nesse contexto, com o 

objetivo de promover práticas de 

literacia familiar, o Ministério da 

Educação lançou o programa 

“Conta pra Mim”. Entende-se que 

por meio de simples interações 

com as crianças, em forma de 

conversas ou brincadeiras, os pais 

podem construir 

RELACIONAMENTOS POSITIVOS 

com seus filhos, colaborando com o 

aperfeiçoamento do vocabulário e 

das habilidades necessárias para a 

leitura e o aprendizado posterior 

deles. A importância do ambiente 

familiar é um fato decorrente do 

encontro entre a linguagem e a 

leitura. Logo, desde o nascimento, 

os pais ou responsáveis e as suas 

crianças constroem diferentes 

Não há como passar por uma casa, 

por uma rua, pelo ambiente de 

trabalho ou por qualquer forma de 

lazer sem nos depararmos com as 

letras. A interação entre o ser 

humano e as mais diversas palavras 

integra a LEITURA, um fenômeno 

essencial para a vida em sociedade. 

Ela pode ser entendida como uma 

relação estabelecida entre o leitor 

e o texto, em que o primeiro 

apreende e reconstrói os 

significados do segundo. Tais 

construções e reconstruções fazem 

parte de um constante processo de 

desenvolvimento intelectual e 

cognitivo, responsável por 

aprimorar as relações entre o 

indivíduo e o mundo. Nesse 

contexto, a FAMÍLIA assume um 

papel fundamental para o 

aprimoramento linguístico das 

crianças ao longo de seus primeiros 

anos de vida. Pela leitura, os pais 

ou responsáveis ajudam seus filhos 
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profissional, um maior ajuste social 

e uma menor propensão à 

criminalidade, ao uso de drogas e 

ao adoecimento físico/mental. Isso 

porque a literacia vai muito além 

da aquisição de competências de 

leitura e escrita; ela implica a 

capacidade de utilização dos 

conhecimentos e aptidões no 

ÂMBITO SOCIAL ao qual cada um 

está inserido. Nesse contexto, o 

caderno da Política Nacional de 

Alfabetização (PNA), instituído pelo 

Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 

2019, tem como objetivo o 

oferecimento de uma política de 

alfabetização eficaz, com reflexos 

positivos, não apenas na educação 

básica, mas em todo o sistema 

educacional do país. O documento 

afirma que adultos analfabetos 

e/ou de classes econômicas menos 

favorecidas (quando orientados 

sobre isso) podem cumprir um 

papel decisivo na alfabetização 

kkklk de seus filhos. 

encontro entre a linguagem e a 

leitura. Logo, desde o nascimento, 

os pais ou responsáveis e as suas 

crianças constroem diferentes 

significados em conjunto. Esse 

processo ocorre através da seleção, 

preparação e utilização de 

experiências e sensações 

vivenciadas no âmbito familiar. 

Todas essas interações podem vir a 

se tornar parte das atividades 

diárias da família, fazendo do 

aprendizado da literacia um evento 

afetivo e alegre, contribuindo para 

garantir o sucesso das crianças na 

escola e na vida. Estudos realizados 

sobre o assunto mostram que 

investimentos em programas 

voltados para a primeira infância 

podem dar um RETORNO bastante 

positivo à sociedade como um 

todo. Crianças que tiveram boas 

relações familiares, afetivas e 

sociais tendem a apresentar um 

melhor desempenho acadêmico e 

profissional, um maior ajuste social 

e uma menor propensão à 

criminalidade, ao uso de drogas e 

de seus filhos. Entretanto, o projeto não 

oferece sugestões ou condições materiais 

que possam concretizá-lo. Diante disso, 

deve-se pensar em políticas públicas 

centralizadas nas famílias que busquem 

EFETIVAR os direitos e as garantias das 

crianças e dos adolescentes, regulados 

pela Constituição Federal de 1988. Faz-se 

necessário, também, reconsiderar a 

forma como os diversos agentes sociais 

podem compartilhar as tarefas educativas 

com as famílias. 
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com as famílias. É importante que 

haja o FORTALECIMENTO das 

atividades desempenhadas por 

profissionais das áreas de 

educação, saúde e assistência 

social, para que trabalhem mais 

ligados ao âmbito familiar e 

tenham elementos pertinentes 

para avaliar, monitorar e intervir, 

possibilitando uma ampliação do 

cuidado na primeira infância. Como 

a criança é um sujeito frágil para 

exercer os seus direitos, é 

necessário que os adultos se 

comprometam em agir em prol de 

sua proteção e defesa, nos 

contextos institucionais, familiares 

e sociais. Por fim, vale destacar 

que, embora seja possível 

identificar algumas características 

comuns entre as práticas de 

literacia familiar, não existe uma 

fórmula ideal; tampouco um 

conjunto/tipo exato de atividades 

que todos realizam ou devam 

realizar do mesmo modo. Assim, 

não deve haver uma “receita 

pronta”, no que concerne às 

práticas familiares de literacia, mas 

realizar do mesmo modo. Assim, 

não deve haver uma “receita 

pronta”, no que concerne às 

práticas familiares de literacia, mas 

sim um conjunto de condições 

criadas, para que a forma de 

literacia existente em cada 

ambiente familiar seja sentida 

como útil e valorizada enquanto 

meio de explorá-la e apreendê-la. É 

preciso, então, identificar a 

SUBJETIVIDADE da criança e da 

família para, assim, utilizar os 

instrumentos e as habilidades que 

mais se adaptem àquela realidade.  

As ações e a forma exploradas por 

cada familiar criarão um ambiente 

adequado para o aprendizado de 

cada criança, efetivamente, 

colaborando com uma mudança 

social.  
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Você sabia que entre os 

cem municípios com 

maior número de 

analfabetos estão 24 

capitais? 

 

A cidade de São Paulo apresenta o 

maior número de pessoas que não 

sabem ler e escrever: 383 mil. Em 

seguida está o Rio de Janeiro, com 

199 mil. 
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ANOTA AÍ 

 A atual gestão do Ministério da Educação 

(MEC) considera importante a utilização da 

literacia familiar até os seis anos, ainda que o 

estímulo e o auxílio dos adultos devam 

prosseguir ao longo de todo o processo de 

aprendizagem. A partir dessa perspectiva, o 

papel familiar começa antes de a criança 

ingressar no ensino formal e vai até a 

juventude; 

 

 O artigo 3º do caderno da Política Nacional de 

Alfabetização (PNA) destaca, entre seus 

princípios, a “centralidade do papel da família 

na alfabetização”. A palavra “família” e outras 

palavras derivadas, inclusive, aparecem 55 

vezes no documento de 56 páginas, lançado 

em agosto de 2019 pelo MEC. O caderno da 

PNA é um desdobramento do decreto de 

mesmo nome, assinado pelo Presidente Jair 

Bolsonaro em abril de 2019; 

 

 Segundo o Secretário de Alfabetização do 

MEC, “os dados mostram que o quadro de 

alfabetização não é bom. Nas duas últimas 

provas da Avaliação Nacional de Alfabetização 

(ANA) tivemos mais de 50% dos alunos com 

desempenho muito abaixo do esperado. Isso 

significa que esses alunos não são leitores 

proficientes”. O programa “Conta Pra Mim”, 

lançado em 5 de dezembro de 2019, poderia 

ser uma resposta para mudar esse cenário; 

 

 A taxa de alfabetização divulgada mais 

recentemente no Brasil pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi 

baseada na última Pesquisa por Amostra de 

Domicílios Contínua, em junho de 2019. O 

Brasil tem, pelo menos, 11,3 milhões de 

pessoas analfabetas com mais de 15 anos. No 

mundo, mais de 750 milhões permanecem 

nessa situação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOGANDO MOMENTO SOCIOLÓGICO 

A professora de Harvard Catherine Snow, referência para as 

políticas de alfabetização do Ministério da Educação, revela como 

práticas simples podem ser poderosas para ajudar a construir 

conhecimentos na creche e na pré-escola. 

Ainda podemos afirmar que o sucesso escolar independe de 

fatores socioeconômicos? 

É claro que famílias variam no grau em que podem se 

comprometer financeiramente para a Educação de seus filhos 

(...). Tudo custa dinheiro. Mas todos os pais têm, sim, recursos 

que eles podem utilizar em benefício de seus filhos, mesmo 

famílias com habilidades limitadas de alfabetização. Elas podem 

contar e recontar histórias sobre seus próprios pais, sua infância, 

seus amigos e experiências diárias. 

O que uma política pública educacional voltada ao incentivo à 

leitura nos lares deve considerar para ter sucesso? 

Pais que conversam muito com suas crianças, sobre uma série de 

assuntos diferentes, constroem o vocabulário e o conhecimento 

que crianças usarão quando elas começarem a ler livros na 

escola. Ou seja, literacia familiar não significa ensinar crianças a 

ler em casa, mas ajudá-las a construir conhecimentos que 

possam ser usados quando começarem a ler. 

Confira matéria completa em: https://bit.ly/2DIJz94 

 

 

 

A partir da visão de Durkheim, é possível entender e discutir a 

criança como um ser social. Nos primórdios, a infância era vista 

como um momento da vida que recebia pouca importância; como 

algo passageiro, instável e que, consequentemente, não obtinha 

muita atenção por parte do “mundo adulto”. Com desenvolvimento 

do processo histórico de reconhecimento da criança como um ser 

social, nascem diferentes representações, concepções e maneiras de 

educá-las. Émile Durkheim, inserido numa sociedade francesa do 

final do século XIX e início do século XX, dedicou esforços na 

produção de estudos voltados para a Sociologia e Pedagogia, 

buscando explicar o caráter social do fenômeno educativo. Nesse 

contexto, pensar na educação como um fenômeno, que pode ser 

observado, leva a considerá-la como um fato social, presente em 

diversos âmbitos da sociedade; que contém, reproduz e perpetua 

tradições, valores, hábitos e crenças que independem da vontade de 

cada indivíduo. Na sua função social, a educação promove a 

formação do sujeito, assegurando, então, as condições para sua 

existência. Para Durkheim, a educação é uma ação exercida por 

gerações adultas sobre gerações infantis. Percebe-se, então, a 

necessidade e a importância da participação social, principalmente, 

da família no processo de crescimento e desenvolvimento linguístico 

da criança.  Nesse contexto, a literacia familiar desempenha um 

papel essencial para moldar essas crianças que fazem parte da 

sociedade e que irão contribuir futuramente para o 

desenvolvimento dela.  
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