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O presente trabalho recupera produções que permitem a análise das relações entre a educação infantil e as concepções sobre o desenvolvimento da linguagem escrita, divulgadas nos meios acadêmicos entre os anos de 2000 e 2003.
Nessa perspectiva, o percurso metodológico da pesquisa, desde a fase exploratória até a seleção do material, o processo de construção das categorias, a análise e a sistematização dos dados, é apresentado tendo em vista localizar em que âmbito e com base em que referenciais tal temática é recuperada em fóruns acadêmicos de discussão.  


1 Os caminhos da investigação

A primeira etapa do trabalho em questão consistiu num estudo exploratório cujo foco foram as discussões sobre a linguagem escrita e a educação infantil nos meios acadêmicos. Com o intuito de contextualizar o universo das discussões e produções a respeito do tema, o estudo desenvolveu-se através de um mapeamento dos focos de discussão e sistematizações existentes sobre o tema exposto no Brasil. Para tanto, foram realizadas algumas ações: a) contato com pesquisadores da área da educação infantil e alfabetização e com participantes de grupos de pesquisa de universidades brasileiras (UFSC, USP, UFF, UFRJ, Unicamp, Univali, UFRGS, Unijui, PUC/RS, PUC/RJ, UFSCAR, Unirio); b) busca de publicações, de anais de eventos, como da Reunião Anual da Anped (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), do Congresso Nacional de Leitura (Cole), entre outros; c) busca de publicações em periódicos e rastreamento nos bancos de dados das universidades para a localização de teses e dissertações sobre o tema. 
Com base nesse processo inicial, revelaram-se inúmeros sujeitos que estudam a infância, trazendo em destaque o problema da linguagem e, especificamente, da linguagem escrita na educação infantil. Dessa forma, foi possível definir o período para estudo e as fontes documentais a serem utilizadas.
Optou-se, então, por circunscrever a quatro anos, de 2000 a 2003, o período das fontes documentais a serem analisadas. Isso porque, em 1996, ao definir a educação infantil como primeira etapa da Educação Básica, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional exigiu a vinculação das instituições de educação infantil ao sistema de ensino, o que possivelmente geraria significativas mudanças em ambos os setores. De 1997 até 1999, as escolas passaram por um tempo importante de reformulações e adaptação a esse novo projeto, que valorizou e incorporou a educação infantil, e, mesmo sem um caminho predeterminado, tiveram de trilhar uma árdua trajetória de reorganização curricular.  De acordo com as especificidades do seu contexto, cada escola foi fazendo um percurso onde necessariamente, além de cuidar de procedimentos legais a respeito da vinculação das instituições aos sistemas de ensino, buscou, diante de novas exigências, ampliar as condições de cuidado e de educação para a criança de zero a seis anos através de recursos materiais e humanos. Era necessário organizar propostas pedagógicas, regimento escolar, formar professores e outros profissionais para o trabalho nas instituições infantis. Segundo Barreto (2003, p. 147), “as secretarias de educação deveriam construir estruturas e competências capazes de assumir as funções de articulação e coordenação da política educacional, nela incluída a responsabilidade pela rede de instituições de educação infantil”. Isso deflagrou um movimento rumo a novas configurações para a educação infantil.
Objetivou-se, nesse estudo, buscar elementos que auxiliassem a perceber que desdobramentos provenientes desse novo contexto ocorrem no campo da produção intelectual, que novas demandas de investigação a nova realidade impunha, de que forma e em que medida as produções acadêmicas abordariam as problemáticas decorrentes das mudanças em curso no cotidiano das escolas e das instituições responsáveis pelo atendimento de crianças de zero a seis anos. Ora, considera-se que esse tempo pós-LDB, durante o qual as escolas tiveram de reorganizar suas propostas, estrutura, a formação continuada de seus professores, seria muito significativo pela riqueza de elementos propiciados à investigação educacional. 
Quanto às fontes documentais, em razão do estudo exploratório e face à variedade de produções existentes, selecionou-se aquelas originárias de: a) anais das reuniões anuais da Anped Nacional, especificamente as produções apresentadas nos GTs de Educação da Criança de 0 a 6 anos e Alfabetização, Leitura e Escrita; b) periódicos nacionais; c) resumos de teses e dissertações.  
Os trabalhos, pôsteres No conjunto de produções, as concepções a respeito do processo de alfabetização destacam-se nos pôsteres. Dando ênfase ao papel da linguagem falada, esta é vista como um processo inacabado, em que a escrita e a leitura são construídas como objetos sociais. Chama a atenção o fato de essas produções, que geralmente trazem aos eventos trabalhos em andamento, apresentarem sustentação teórica e presença de referencial consistente legitimando as pesquisas expostas. Observa-se, por outro lado, que a qualidade do tempo a elas destinado nos eventos tem sido incompatível com a qualidade das propostas., minicurso e sessão especial das Reuniões Anuais da Anped de 2000 a 2003 foram selecionados, inicialmente, pelo fato de delas participarem sujeitos que estão em grupos de pesquisa, programas de pós-graduação, atuantes em cursos de graduação, muitos deles vinculados a organizações governamentais ou não que discutem as questões da infância. 
A opção pelas publicações em periódicos deveu-se ao fato de este ser um material público, de fácil circulação e acesso nos meios vinculados à formação docente. Em razão da diversidade de veículos, circunscreveu-se a abrangência dessas produções à classificação A, B e C Nacional Revistas consideradas A Nacional: Avaliação (Unicamp), Cadernos de Psicologia em Educação, Cadernos de Pesquisa, Contemporaneidade e Educação, Educação & Sociedade, Educação & Realidade, Educação e Pesquisa, Em aberto, Ensaio, Educação em Revista, Educação e Filosofia, Revista Brasileira em Estudos Pedagógicos. Revistas consideradas B Nacional: Educar em revista, Estudos em Avaliação Educacional. Revistas consideradas C Nacional: Contexto & Educação, Ciência e Educação, Educação em Foco, Educação em Debate, Educação Brasileira, Presença Pedagógica, Temas em Educação., realizada pela Qualis (Avaliação dos Periódicos Brasileiros em Educação - Capes).
Quanto aos resumos de teses e dissertações disponíveis no Banco de Teses da página da Capes, na Rede Internacional de Computadores - Internet, além de ser o material que, pelo estudo exploratório, melhor focaliza a relação entre linguagem escrita e educação infantil, considerou-se relevante, apesar dos limites Considera-se um limite do trabalho o fato de esses documentos terem sido incorporados na forma de resumo. que apresentam, ao menos verificar o que está sendo proposto como projeto e visto como inquietação nos processos de pesquisa. Destaca-se que esse tipo de documento é datado de 2000 e 2001, pois do ano de 2002 não foi selecionado nenhum trabalho para análise e, quanto a 2003, não há disponibilidade de resumos de teses e dissertações no banco de teses da Capes.   
Pelo fato de serem raros os trabalhos sobre a linguagem escrita na área de educação infantil, foram selecionados trabalhos que, mantendo esse foco, ampliassem o sentido do processo de alfabetização, visto que se trata de um processo cognitivo, social e cultural, cuja trajetória inicia desde as primeiras relações que a criança estabelece quando pequena e transcende a aprendizagem do código escrito, “reservada” à primeira série do Ensino Fundamental. Chegou-se, enfim, ao número de trinta e nove publicações. A lista com a identificação dos trabalhos (título, autor /es, instituição e ano) e o quadro de documentos que constituíram o corpus da pesquisa encontram-se nos apêndices A e B.  Na Tabela 1 é apresentada a disposição do material selecionado para o corpus da pesquisa, por ano e tipo de produção:

Tabela 1 - Quadro resumo da documentação da pesquisa

Documentos
Data

Trabalhos
Pôsteres
Mesa Redonda
Sessão Especial
Dissertações
Teses
Artigos
Totais
2000
2001
2002
2003
TOTAL

1
-
-
-
3
3
3
10
1
2
-
-
6
3
3
15
1
3
-
-
-
-
2
6
4
2
1
1
-
-
-
8
7
7
1
1
9
6
8
39

O estudo do material foi organizado com base em um banco de dados composto dos seguintes itens: identificação, tipo de documento, resumo da produção, problema, referencial teórico, teses e hipóteses exploradas, conceitos, concepções e elementos de relevância. Isso possibilitou o agrupamento das produções em três categorias constitutivas de uma primeira matriz de análise das fontes documentais. 
A primeira refere-se aos saberes docentes, focalizando produções acerca dos conhecimentos e dos processos de formação dos professores a respeito da linguagem escrita. A segunda categoria, inquietações pedagógicas, revela trabalhos com preocupações e perspectivas a respeito da linguagem escrita no cotidiano escolar, trazendo presente diversos elementos que permeiam o processo de ensino e aprendizagem. Finalmente, a terceira categoria expressa a relevância do compromisso social que a educação infantil possui ao trabalhar com o desenvolvimento da linguagem, ao compreender a criança como um sujeito de aprendizagem que requer possibilidades amplas de aprendizagem.
A exposição que segue apresenta as produções organizadas em torno de tais categorias: os referenciais teóricos e os autores que dão respaldo aos conceitos que sustentam as produções; o processo e os instrumentos utilizados na trajetória de cada pesquisa; as hipóteses apresentadas pelas produções; a possível relação e os possíveis contrapontos que ocorrem entre as categorias propostas.


2 Apresentação e análise dos documentos

2.1 Saberes docentes

Os estudos organizados em torno da categoria saberes docentes (Tabela 2) apontam tanto as preocupações quanto as mudanças nas concepções dos professores de educação infantil e a busca por novos referenciais para compreender o processo que ocorre quando a criança se apropria do sistema da escrita. 

Tabela 2 - Documentos da categoria saberes docentes

Documentos
Ano de publicação

Anped
Periódicos
Teses e dissertações
Totais
2000
2001
2002
2003
TOTAL

1
-
4
5
1
3
3
7
2
1
-
1
1
-
-
1
5
4
7
16

Das dezesseis produções que tratam do tema como foco principal, sete produções são de 2001. Do total, nove trabalhos trazem em pauta os referenciais teóricos construtivistas, principalmente os estudos baseados em Jean Piaget, Emilia Ferreiro, Ana Teberosky e Esther Pillar Grossi, evidenciando uso de conceitos, e relatos de práticas vinculadas a esta teoria. Com o enfoque na teoria histórico-cultural, localizam-se três produções. 
Em cinco produções apresenta-se uma linha de pensamento voltada à formação do professor-pesquisador, reflexivo e produtor de saberes, na perspectiva representada por Maurice Tardif, António Nóvoa, Donald Schön e Kenneth M. Zeichner, cujaa proposições se assentam na defesa de um professor capaz de, através de um processo de reflexão sobre o seu trabalho, provocar mudanças na escola.
	O conceito relação teoria e prática é abordada em nove trabalhos, revelando preocupação com a dicotomia entre esses dois elementos. Alguns deles se voltam para as concepções prévias dos professores e as suas implicações na prática pedagógica. Estão presentes discussões acerca do redimensionamento da prática e o interesse na comprovação da legitimidade da relação entre a teoria e prática. As produções tendem a abordar a existência ou não de coerência entre os fazeres e os saberes dos professores.
Nessa categoria, são centrais os trabalhos que tratam da formação em serviço e da preocupação com o professor de educação infantil, como alguém responsável pelo processo de desenvolvimento da criança e por realizar um processo de reflexão diante de sua prática. Constata-se em dez trabalhos a defesa dos professores como produtores de saberes, capazes de realizar pesquisa e de produzir conhecimentos, mantendo forte vinculação com a perspectiva da formação do professor-pesquisador e do professor reflexivo e com a possibilidade de a formação ocorrer mediante processos coletivos.
Mediação aparece como um conceito fundamental para a compreensão do papel dos professores na condução dos processos pedagógicos das crianças. Por fim, explicita-se o papel do professor na sociedade, a importância e seriedade de um processo de construção de saberes, tendo como conseqüência, a inclusão dos alunos nos meios sociais e culturais.
	Nessa categoria, as pesquisas pautam-se por uma abordagem qualitativa em sua totalidade, contando com trabalhos de campo realizados através de entrevistas, questionários, observações, estudos de caso e histórias de vida. Uma produção traz análise de conteúdo e duas manifestam a orientação metodológica proposta pela pesquisa-ação, evidenciando a opção por pesquisa coletiva.
	Das produções emergem algumas hipóteses, a saber:
	Há evidente falta de conhecimentos por parte dos professores ou sobre como deles se apropriam estes sujeitos, o que gera equívocos a respeito da compreensão da linguagem escrita e distância entre produção acadêmica e cursos de formação.

Quanto maior o número de pesquisas, que permitam a construção de saberes, maiores serão as contribuições para as mudanças no cotidiano e para o redimensionamento da prática pedagógica. 
Há um movimento de mudanças e de abertura a novas perspectivas teóricas.
Os saberes docentes repercutem sobre o processo de mediação entre crianças e conhecimento escolar, sobre a relação disso com o sucesso ou o fracasso escolar. 
Urge repensar os programas de formação e viabilizar novas formas de reflexão, apostando no professor como produtor de conhecimento e realizando movimentos constantes entre teoria e prática. 
Do total dos trabalhos, quatro mesmo mantendo o foco nos saberes docentes direcionam o olhar por um viés político e social referindo-se à importância do desenvolvimento da linguagem entre as crianças, do compromisso dos professores com o seu processo de alfabetização e com a construção de novos conhecimentos sobre esse percurso.

2.2 Inquietações pedagógicas

	Entre as produções analisadas há dezessete (Tabela 3) que focalizam inquietações pedagógicas a respeito do desenvolvimento da linguagem escrita. Tematizam questões sobre o processo de ensino e de aprendizagem e, nele, os mais diversos elementos presentes no desenvolvimento da linguagem escrita, aproximando-os da educação infantil e do ensino fundamental e sustentando-se em referenciais teóricos e ações do cotidiano escolar.

Tabela 3 - Documentos da categoria inquietações pedagógicas.

Documentos
Ano de publicação


Anped
Periódicos
Teses e dissertações
Totais
2000
2001
2002
2003
TOTAL

1
-
2
3
1
-
5
6
1
1
-
2
6
-
-
6
9
1
7
17

Quanto aos referenciais teóricos dessas produções, dos dezessete trabalhos, onze estão alicerçados na teoria histórico-cultural, principalmente fazendo referência aos estudos de Lev Semionovich Vygotsky e Alexander Romonovich Luria. Apresentam aspectos gerais do processo de aquisição da linguagem escrita, pressupondo elementos que: a) permitem a aproximação com o faz-de-conta em narrativas e com o lúdico, compreendidos como uma atividade propícia ao desenvolvimento infantil; b) trazem a pré-história da linguagem escrita, com a compreensão de que a criança desde cedo amplia o espaço de simbolismo comum; e c) evidenciam a relação entre pensamento e linguagem. Mikhail Bakhtin é citado em seis produções, nas quais são abordadas as relações entre fala e diálogo. O lúdico é visto como prática discursiva, evidenciando-se a importância da linguagem nas situações imaginárias. Esse referencial ora dialoga com a teoria histórico-cultural e construtivista, ora com autores contemporâneos (Magda Becker Soares, Miriam Lemle, Marta Kohl Oliveira, Luis Antônio Marcuschi). Os referenciais construtivistas, por sua vez, estão presentes em cinco produções, sustentando a escrita como um objeto social e considerando os saberes das crianças na produção do conhecimento.
	No conjunto das produções revelam-se os conceitos que trazem a relação entre pensamento e linguagem, o lúdico como prática discursiva, a importância da mediação, da interação social e da intervenção nesse processo e a contribuição da linguagem na reestruturação do pensamento. Há uma preocupação evidente com o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, sobretudo da memória, com a compreensão da zona de desenvolvimento proximal e com o desenvolvimento do simbolismo. A escrita é vista como objeto cultural que possui uma relação ampla com a educação infantil. A linguagem é considerada um instrumento de poder e controle social através do discurso. Além desses, as narrativas, o diálogo, o ato de fala impresso, na educação infantil, o letramento, a relação teoria e prática, a psicomotricidade e a rota fonológica na alfabetização evidenciam-se como conceitos pertinentes nas produções. Os conceitos aqui referidos, em virtude dos limites deste artigo, em sua maioria, não poderão ser devidamente explorados. Pretende-se que a exposição oral supra essa necessidade.
	As produções tomam por base diferentes tipos de pesquisa - pesquisa-ação, pesquisa etnográfica, construtivista, bibliográfica, documental -, utilizando-se de observação, questionários, registros em vídeo, entrevistas, produção de textos, mapeamento no campo semântico e de técnica de associação livre de palavras. 
As hipóteses das pesquisas expostas nas produções pautam-se, fundamentalmente, na problematização das questões sobre o conhecimento difuso a respeito do processo de desenvolvimento da linguagem escrita e na expressão dos limites existentes entre teoria e prática, especialmente no que diz respeito à crítica das práticas tradicionais. Diante disso, defende-se nessas produções a abertura a práticas mais diversificadas de escrita e leitura nos mais diversos espaços e a possibilidade de, com novos discursos e compreendendo a alfabetização de forma ampla, romper com a prática existente e buscar a atualização dos professores. 
Revela-se a necessidade da compreensão dos processos de alfabetização e letramento como integrados, com diferentes dimensões e particularidades. Evidencia-se também que as crianças possuem consciência do processo de apropriação de significados uma vez que se permita a elas um saber coletivo, pois desde cedo começam a desenvolver narrativas, o que poderia ser encarado de forma diferente pela escola. Na mesma perspectiva, defende-se a importância dos processos de apropriação de significados através do lúdico e das interações que ocorrem nos momentos de desenvolvimento simbólico. Outras hipóteses presentes nas produções referem-se ao fato de as crianças escreverem de acordo com normas que regem seu sistema de escrita independentemente da forma como são pronunciadas; as práticas discursivas servirem de apoio à aprendizagem da leitura e escrita, como um instrumento de inserção social, e as práticas construtivistas favorecerem o processo ensino-aprendizagem. Pensa-se que a criatividade na educação infantil marca as manifestações da imaginação, moldando níveis de crescimento, de conhecimentos e habilidades referentes ao mundo existente. Está presente ainda a concepção de escrita como um sistema de signos que apóia funções intelectuais, pois, do ponto de vista social e pedagógico, o significado como produção humana possui função social e individual.
Entre as produções recuperadas nessa categoria, há as que tratam de letramento, alfabetização e escrita como objeto cultural estabelecendo uma forte relação com o conceito de fracasso escolar e, portanto, dialogando com a categoria compromisso social e político. Da mesma forma se situam os trabalhos que trazem referências práticas diversificadas na busca de melhores condições de aprendizagem. Há, também, uma aproximação com a categoria saberes docentes através de produções que mostram problemas na apropriação de conhecimentos pelos professores e a preocupação com a alfabetização como um processo de inserção cultural.

2.3 Compromisso social e político

	A categoria compromisso social reúne seis produções (Tabela 4). Nessa perspectiva, a linguagem escrita é compreendida como prática cultural, como forma de expressão da identidade da sociedade. Conceitos como a leitura de mundo e a inclusão social contribuem para a compreensão de práticas de letramento e para a interlocução entre práticas sociais e o processo de justiça social. Há uma concepção clara de que as mudanças não advêm de métodos, mas de condições sociais; assim, os saberes podem não garantir a alfabetização para as crianças de camadas populares, mas são indispensáveis numa sociedade em que a posse da leitura e da escrita é vista como posse de direitos sociais. 

Tabela 4 - Documentos da categoria compromisso social e político.

Documentos
Ano de publicação

Anped
Periódicos
Teses e dissertações
Totais
2000
2001
2002
2003
TOTAL

-
3
-
3
-
-
1
1
1
-
-
1
1
-
-
-
2
3
1
6

	O quadro que compõe o referencial das produções dessa categoria traz, além das teorias histórico-cultural e construtivista, constantes nas outras categorias, outras influências como Mikhail Bakhtin, Paulo Freire, Pierre Bourdieu, João Wanderley Geraldi, José Antônio Castorina e Magda Becker Soares.
	Evidencia-se o conceito de letramento, visto como a capacidade de usar a língua e a linguagem de várias maneiras, conforme o que requer diferentes situações discursivas. O letramento é exposto em diferentes abordagens, compreendido como algo que extrapola a alfabetização, ou seja, como o domínio da linguagem falada e escrita. Com base nas produções, dominar a escrita significa a possibilidade de uma participação política na sociedade e, por sua função social, deve ser vista como algo que contribui para a melhoria das condições de vida do sujeito. Na mesma perspectiva, revela-se a importância de dar voz aos sujeitos no processo de apropriação da linguagem escrita e dele emergem conceitos que se aproximam da prática social da alfabetização, a exemplo, o saber e o poder. Mostra-se também o desejo de alunos de serem valorizados em suas narrativas nos processos educativos e sociais. O conceito de identidade social e cultural recupera a alfabetização com base no enfoque histórico-social e as relações entre fracasso escolar e cultura escrita como algo merecedor de problematização e debate.
	As produções apresentam pesquisa do tipo análise documental e bibliográfica e utilizam-se de observações, entrevistas coletivas e conversas espontâneas entre sujeitos da pesquisa. 
Emerge das pesquisas a aposta na realização de um trabalho no qual o letramento ocorra como possibilidade de interlocução de práticas sociais num processo de justiça social.  Permite-se dizer também que, ao possibilitar a fala ao aluno, este se situa como sujeito da aprendizagem e a alfabetização como parte da dimensão democratizadora da escola. No entanto, revela-se uma distância entre o discurso e a prática dos professores a respeito do desenvolvimento da identidade sócio-cultural no espaço da alfabetização. Evidencia-se a hipótese de que não há marginalidade cultural no sentido de não participação dos sujeitos no meio cultural, pois, em razão das diferentes formas como a cultura e as relações sociais se impõem, as crianças são submetidas a esse universo. Isso significa que a escola pública acaba elaborando suas propostas pedagógicas conforme a lógica dos cotidianos escolares ou trabalhando segundo o modelo estabelecido para um aluno ideal, desconsiderando as condições das crianças, principalmente, de camadas populares, o que impede de vê-las, independentemente do lugar onde se encontram, como sujeitos capazes de aprender. A proposta é recuperar a palavra como um espaço de atuação na arena da luta social; há o desejo de repensar a relação consigo, com o outro e com a sociedade numa perspectiva de diálogo com novas possibilidades de interpretar o presente, de reler o passado e de imaginar o futuro.
Quanto à aproximação com as outras temáticas analisadas, as produções mantêm vagas relações com a categoria saberes docentes e inquietações pedagógicas.


3 Algumas incursões ensejadas pelas produções

Diante da descrição anterior, parte-se para algumas reflexões com vistas a estabelecer um confronto teórico entre algumas das concepções presentes nas produções e os referenciais que guiam este estudo. 
Geraldi (1999, p. 41) aponta a linguagem como uma forma de interação, como lugar de constituição de relações sociais, ou seja, espaço onde os falantes se constituem como sujeitos. Nesse sentido, o contexto da sala de aula é também um espaço de construção desses sujeitos. É nesse espaço que se constituem relações fundamentais a um processo de alfabetização, independentemente do momento por que passa o sujeito na aquisição do código, mas com base na qualidade da relação dos sujeitos com a linguagem.  Da mesma forma, para Smolka (1999, p. 29), a alfabetização implica leitura e escritura e se trata de um momento discursivo, pois o próprio processo de aquisição vai ocorrendo em espaços de interlocução e de interação. 
Ao explicar os mecanismos de internalização do social, Vygotsky entende que a interação, quando pela palavra, como signo que é e utilizada como uma ferramenta psicológica, possibilita avanços no desenvolvimento do sujeito. Nas palavras de Tudge e Rogoff (1995, p. 104):


Vygotsky, em seu esforço por explicar os mecanismos que transformam o social (externo à criança) em desenvolvimento individual, dizia que as propriedades dos processos sociais não são simplesmente transferidas ao indivíduo. Pelo contrário, considerava que a apropriação do indivíduo do que se praticava na interação social implica uma transformação ativa. Tanto o que era social ou o que era interno passa por um processo de transformação dialética até se converter em algo qualitativamente novo. A compreensão da criança não é mera acumulação de pensamentos e comportamentos (sociais), mas, pelo contrário, implica transformações qualitativas de atividades sociais para ajustar-se à crescente compreensão da criança. [...] Um conceito chave da teoria de Vygotsky é o de mediação - o social não se converte diretamente em individual, mas passa por um enlace, uma ‘ferramenta psicológica’. Tal elo mediador é o ‘signo’, sendo as palavras o exemplo principal deste enlace na teoria de Vygotsky. (tradução nossa).


Essa relação entre o desenvolvimento intelectual e o social remete as palavras a uma função imprescindível: a de interação social. Assim, considerando a linguagem como uma produção humana e uma prática social, entende-se a importância de dar espaço à fala, de respeitar as diferenças culturais, de proporcionar o diálogo e de organizar formas de intervenção qualificadas. 
Nesses espaços de interação, pode haver relações de poder presentes nos discursos, pois a criança, ao ingressar na escola, falando com um dialeto que remete a seu ambiente cultural, nem sempre idêntico ao padrão culto, acaba por abandonar ou inibir seu discurso. Essa é uma questão relevante na prática social da linguagem em sala de aula de crianças, principalmente em processo de alfabetização, a qual precisa ser compreendida do ponto de vista das variações lingüísticas. Assim, buscamos as palavras de Possenti:


a) todas as línguas variam, isto é, não existe nenhuma sociedade ou comunidade na qual todos falem da mesma forma; b) a variedade lingüística é o reflexo da variedade social, como em todas as sociedades existe alguma diferença de status ou de papel entre indivíduos ou grupos, estas diferenças se refletem na língua.(1999, p.33).


Acredita-se também que, ao se constituírem ações discursivas na atuação do professor, como forma de intervenção, possibilitam-se processos de reflexão. Como referem Ferreiro e Teberosky (1985, p. 24), trata-se de cobrar a consciência de um conhecimento que o sujeito já possui, embora não esteja consciente de possuí-lo. Isso significa que, através de práticas discursivas, a criança pode ter oportunidade de ampliar os processos cognitivos e de reconstruir a própria língua. 
Segundo Delia Lerner, é desafiador enfrentarmos situações que envolvem a alfabetização como forma de combater o próprio acesso aos conhecimentos. Explica a autora:


O desafio é, em suma, combater a discriminação que a escola opera atualmente, não só quando cria o fracasso explícito daqueles que não conseguir alfabetizar, como também quando impede aos outros - os que aparentemente não fracassam - chegar a ser leitores e produtores de textos competentes e autônomos. O desafio que devemos enfrentar, nós que estamos comprometidos com a instituição escolar é combater a discriminação desde o interior da escola; é unir nossos esforços para alfabetizar todos os alunos, para assegurar que todos tenham oportunidades de se apropriar da leitura e da escrita como ferramentas essenciais de progresso cognoscitivo e de crescimento pessoal. (2002, p.29).


Nessa mesma direção, como já foi visto, emerge entre as produções o conceito de letramento. Soares (1998, p. 44), ao considerar letrada, tanto na dimensão de suas capacidades de leitura e escrita individual como nas condições de um sujeito participativo, a pessoa capaz de fazer uso social da leitura e da escrita, entende o letramento como o “estado ou condição de quem interage com diferentes portadores de leitura e de escrita, com diferentes gêneros e tipos de leitura e de escrita, com as diferentes funções que a leitura e que a escrita desempenham na nossa vida”. Nesse sentido, entende-se que, se há uma associação entre esses dois processos - alfabetização e letramento -, e se a criança, desde o seu nascimento, envolve-se em práticas sociais de leitura e de escrita, da mesma forma, é capaz de estabelecer determinadas relações que constituem o processo de alfabetização. Essa constatação fornece elementos para se refletir sobre a escassa discussão a respeito da criança de educação infantil no que tange ao aprendizado da leitura e escrita.
Essa criança está participando de práticas de leitura e de escrita desde seu nascimento e não se pode ignorar esse fato. Participando dessas práticas e freqüentando escola ou não, em ambientes com sujeitos que realizem intervenções, algumas dessas crianças já estão em processo de alfabetização. Por que esse aprendizado tem pouco espaço nas discussões? 
Da mesma forma, preocupa o fato de que em boa parte das produções integrantes do corpus da pesquisa era apresentada o que incide é um direcionamento ao ensino fundamental. No entanto, ao professor de crianças de zero a seis anos são necessários muitos conhecimentos a respeito desse tema... 
É necessário, por exemplo, considerar a relação entre o uso de signos, o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento de funções cognitivas específicas. Colomer e Camps nesse sentido ajudam a refletir sobre a concepção de língua escrita ancorada na relação com o pensamento. Em suas palavras: 


Na inter-relação entre pensamento e linguagem, as características do código escrito convertem-no no meio mais adequado para tarefas auto-reflexivas e de estruturação das próprias idéias, já que a mediação da escrita  nos obriga a um processamento da informação de alto nível e é o meio em que operamos de forma mais consistente com palavras para ordenar e descobrir seu significado. (2002, p. 22).


As reflexões a respeito da produção escrita, concebida como apoio à memória, sistematizadas numa das produções descritas anteriormente, voltam-se para crianças em fase inicial de alfabetização, o que, certamente, amplia-se na medida em que se pensa na criança independentemente do lugar que ela ocupa no sistema de ensino. Com a construção de rabiscos, marcas e símbolos, é possível perceber que a criança, diante do universo cultural em que se encontra, é capaz de produzir a escrita. Reitera-se, portanto, a importância de compreender o processo de alfabetização como um período amplo, durante o qual a criança, imersa no ambiente cultural, pensa sobre a escrita e, auxiliada muitas vezes por intervenções de qualidade, no espaço escolar ou não, inicia seu processo de alfabetização.
Por essa razão, considera-se pertinente a atenção às discussões que se colocam em pauta tanto nos cotidianos escolares quanto nos meios acadêmicos, pelo fato de não se poder ignorar processos que estão ocorrendo às vistas de todos. Essas considerações permitem pensar que as produções acadêmicas podem estar aceitando uma cisão entre educação infantil e ensino fundamental, num plano para além do institucional. Isto é, no âmbito teórico, pode-se também manter a criança atrelada à educação formal e com o rosto da instituição. Nesse sentido, segue a pergunta: até que ponto as produções conseguem ver para além dos limites do âmbito formal e oferecer em seus achados os elementos além do óbvio, os “escondidos”, a vida da criança e a dinâmica da produção de conhecimentos?
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