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O presente artigo tem como objetivo analisar os encaminhamentos didáticos de ensino da língua
materna na Educação Infantil sob a ótica dialógica discursiva mediante o trabalho com gêneros
textuais. Para isso, buscamos discutir como os fundamentos teóricos do trabalho com os gêneros do
discurso em uma visão sígnica contribuem para o Letramento (KLEIMAN, 2005) das crianças da
Educação Infantil. Metodologicamente nos pautamos nos princípios de uma investigação qualitativa.
Os dados foram coletados a partir da observação de uma aula ministrada por uma professora de
Educação Infantil. Os resultados revelam que o contato e estudo dos gêneros textuais, propiciou às
crianças vivenciarem práticas reais e significativas através da interação por meio da linguagem,
ampliando assim o seu conhecimento sobre a língua escrita em contexto de letramento.
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INTRODUÇÃO

O letramento é um tema que vem sendo discutido no cenário educacional brasileiro há pouco mais de
três décadas, e isso, possibilitou o surgimento de um vasto material de estudos e pesquisas sobre a
temática. Autores como Kleiman (2005); Soares (2014; 2018) e Street (1995), dentre outros,
trouxeram grandes contribuições sobre a temática apresentando possibilidades de práticas de leitura e
da escrita levando em conta o trabalho com os gêneros discursivos (BAKHTIN, 1997) em suas
diversas esferas sociais.

As discussões sobre o letramento na Educação Infantil, entendido como o desenvolvimento de
habilidades da leitura e da escrita no contexto social (SOARES, 2014), nem sempre tem recebido
atenção por parte dos educadores desta modalidade de ensino. Acredita-se que, por se tratar de
crianças que estão em processo de alfabetização (SOARES, 2014), o letramento ainda não é visto
como parte integrante do currículo na Educação Infantil. Isso porque, culturalmente, na escola,
entende-se que se deva a priori alfabetizar para a posteriori letrar as crianças, negando a
indissociabilidade entre os dois processos (SOARES, 2003).

Os nossos argumentos, neste artigo, caminham na defesa de que a escola tem como principal função,
além da formação social do indivíduo, a valorizar a linguagem oral e escrita da criança, o que
acreditamos só ser possível a partir de um ensino da linguagem voltado para o letramento. Em se
tratando de pequenos leitores com pouca experiência na cultura letrada, é imprescindível se pensar
em práticas de ensino voltadas também para a função da língua e o seu significado social.

Embora o processo de alfabetização de crianças entre 4 e 5 anos não seja obrigatório nas escolas
públicas em Alagoas, nota-se que alfabetizar é, ainda, a maior preocupação dos professores. Assim,
evidencia-se, em muitos contextos, que no processo de ensino da linguagem ainda persiste a
tendência de fragmentar o ensino da língua escrita, em que primeiro se aprende a ler, para depois
fazer uso efetivo da leitura e da escrita, desconsiderando a aprendizagem da linguagem como um
todo.

Dado o exposto, o presente texto tem por objetivo analisar os encaminhamentos didáticos do ensino
de língua materna na Educação Infantil. Assim, o objeto de estudo deste trabalho consistiu-se em um
contexto de aula ministrada por uma professora da Educação Infantil, neste cenário, foi trabalhado o
gênero discursivo rótulo - em seu uso concreto e significativo. A observação da referida aula nos
permitiu analisar as práticas de ensino da linguagem em uma turma de crianças na faixa etária de 5
anos de uma escola pública localizada na zona rural do município de Craíbas - AL.

No quadro da problemática supracitada, o artigo está organizado em três momentos: no primeiro,
abordamos o conceito de letramento a partir da perspectiva de Soares (2003) e Kleiman (2005). No
segundo discutimos os gêneros do discurso e a compressão do signo linguístico em Bakhtin (1997).
E, no terceiro, analisamos a aula observada na qual foi trabalhada o gênero textual rótulo. E por fim,
tecemos considerações finais.

LETRAMENTO: EM BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO

Durante muitas décadas o conceito de Alfabetização foi compreendido de forma restrita. Era
considerada alfabetizada qualquer pessoa que soubesse ler e escrever, ainda que fosse apenas um
bilhete simples (ROJO, 2009). Com os avanços da sociedade e da tecnologia, saber ler e escrever
apenas tornou-se insuficiente (SOARES, 2018), exige-se dos sujeitos conhecimentos e habilidades
de uso da leitura e da escrita em diferentes práticas sociais. Essas novas exigências sociais passaram
a requerer nas escolas que, em se tratando do ensino da língua escrita, se fosse além dos métodos
tradicionais de alfabetização. Desse modo, surge então um conceito ampliado de alfabetização
denominado de letramento.
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[...] o termo letramento, surge para se referir a um conjunto de práticas de uso
da escrita que vinham modificando profundamente a sociedade, mais amplo
do que as práticas escolares de uso da escrita, incluindo-as, porém. [...] O
novo assunto ou “objeto” de pesquisa – as práticas socias do uso da escrita –
(o letramento) – refletia as transformações nas práticas letradas tanto dentro
como fora da escola, lembrando que aí estão incluídas as tecnologias da
escrita (KLEIMAN, 2005, p. 21).

Kleiman (2005) enfatiza que embora o letramento seja uma ampliação do conceito de alfabetização,
não significa que se trata do mesmo processo, mas estão associados. Nessa perspectiva,
compreendemos que Alfabetização e Letramento são dois processos diferentes e independentes, mas
estão intimamente relacionados pela existência do código escrito e “um não está antes do outro [...],
as duas aprendizagens se faz ao mesmo tempo” (SOARES, 2003).

Para a autora, o conceito de alfabetização refere-se também a aquisição das primeiras letras, no qual,
para isso, é necessário um conjunto de sequências de operações e estratégias. O letramento é algo
mais complexo, envolve mais do que a habilidade de ler e escrever, “envolve múltiplas capacidades e
conhecimentos” (p.18), são eventos nos quais as práticas da escrita e da leitura acontecem no
contexto social e sobre isso temos a seguinte afirmativa:

Um evento de letramento inclui atividades que têm as características de
outras atividades da vida social: envolve mais de um participante e os
envolvidos têm diferentes saberes, que são mobilizados na medida adequada,
no momento necessário, em prol de interesses, intenções e objetivos
individuais e de metas comuns. Daí ser um evento essencialmente
colaborativo (KLEIMAN, 2005, p. 23).

O entendimento do letramento como prática social de uso da linguagem em suas multimodalidades
defende um ensino de linguagem na Educação Infantil que transpasse o reconhecimento das letras e
leituras de contos de fadas. Em outras palavras, um ensino que proponha às crianças a aproximação e
interação com diversos gêneros discursivos (BAKHTIN, 1997), proporcionando práticas
significativas para o acesso ao mundo letrado.

Dado o exposto, faz-se necessário pensar a didática de ensino da linguagem na Educação Infantil a
partir da criação em sala de aula de espaços para o letramento, “quanto mais a escola se aproxima das
práticas sociais [...], mais o aluno poderá trazer conhecimentos relevantes das práticas que já
conhece, e mais fáceis serão as adequações, adaptações e transferências que ele virá a fazer para
outras situações da vida real. (KLEIMAN. 2005, p.23).

GÊNEROS DISCURSIVOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Bakhtin (1997) denomina gêneros do discurso como os tipos de enunciado com estabilidade relativa
que elaboramos nas diferentes esferas de utilização da língua, seja na modalidade escrita ou oral.
Como cada esfera da atividade humana comporta um gênero do discurso diferente, o autor considera
a sua infinidade, uma vez que são a materialização do diálogo cotidiano.

De acordo com Bakhtin (1997), em toda e qualquer atividade de comunicação, falamos ou
escrevemos por meio de gêneros do discurso. Em todos os nossos enunciados, dispomos de uma
“forma padrão e relativamente estável de estruturação de um todo” (p. 301). Nesse sentido, o autor
ressalta que num ato de comunicação verbal, nossa fala é moldada e adaptada ao gênero necessário
em um processo natural, “esses gêneros do discurso nos são dados quase como nos é dada a língua
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materna, que dominamos com facilidade antes mesmo que estudemos a gramática”. (p. 301). Em
outras palavras, é por meio da interação verbal viva e significativa que assimilamos as formas dos
gêneros do discurso.

As crianças da educação infantil interagem com a linguagem desde cedo, entretanto, o nível de
desenvolvimento da linguagem varia de acordo com o meio social em que vivem e depende da
qualidade de interações as quais são expostas, seja através da fala ou da escrita.

Pensar os gêneros do discurso, numa perspectiva bakhtiniana, é considerar que antes de iniciar
oficialmente seu processo de aprendizagem da leitura e da escrita, as crianças já chegam à escola
com um certo domínio e conhecimento dos gêneros que circulam em suas práticas sociais. Não é à
toa que pegam papel e lápis, rabiscam alguns desenhos e letras, dobram o papel em modelos de
envelope e entregam à professora dizendo que é uma cartinha. Se por um lado ocorre a teorização
dos gêneros como uma busca pela compreensão do ato discursivo, por outro, independente de
conhecê-los teoricamente ou não, fazemos uso do mesmo nas relações sociais.

Tais situações nos levam a crer que as crianças aprendem a produzir textos antes de adquirir
habilidades para a escrita. A esse respeito, é lícito afirmar que:

Ao chegar à escola, a criança, o jovem ou o adulto já são usuários
competentes de sua língua materna, mas tem de ampliar a gama de seus
recursos comunicativos para atender as convenções sociais que define o uso
linguístico de cada gênero (BORTONI-RICARDO 2004, p. 75).

O contato com os mais variados gêneros discursivos amplia as possibilidades de a criança conhecer,
identificar e produzir textos, além de favorecer a imersão da criança em diferentes linguagens que
fazem parte de seu meio social, pois “O trabalho com gêneros é interessante na medida em que eles
são instrumentos de adaptação e participação na vida social e comunicativa” (MARCUSCHI, 1946,
p.221). Sendo assim, como ainda defende o autor, é interessante pensar o uso dos gêneros
discursivos enquanto “prática social como ponto de partida e de chegada” (p. 221).

Partindo do pressuposto que as crianças das escolas públicas têm pouco acesso a situações de
letramento em casa ou em sua comunidade, a escola deve ser esse ambiente alfabetizador que irá
oportunizar às crianças a terem contato com diversos gêneros. Sobre isso, os Referenciais
Curriculares Nacionais da Educação Infantil ressaltam que:

Algumas vezes, o termo “ambiente alfabetizador” tem sido confundido com a
imagem de uma sala com paredes cobertas de textos expostos e, as vezes, até
com etiquetas nomeando móveis e objetos como se esta fosse uma forma de
expor as crianças à escrita. É necessário considerar que expor as crianças às
práticas de leitura e escrita está relacionado com a oferta de oportunidades de
participação em situações nas quais a escrita e a leitura se façam necessárias,
isto é, nas quais tenham uma função real de expressão e comunicação.
(BRASIL, 1998, p.151)

Nessa perspectiva, o trabalho com a linguagem na Educação Infantil implica propor situações
intencionais que coloque a criança em contato direto com os gêneros em uma perspectiva de
abordagem sígnica, ou seja, o enunciado de forma concreta. Nesse sentido, o contato com os gêneros
do discurso deve acontecer a partir da mediação do (a) professor (a): fazendo levantamento de
conhecimentos prévios, leitura e questionamentos de modo que a criança interaja com o texto a ponto
de haver compreensão do signo vivo, social e ideológico (VOLÓCHINOV, 2017). Isso pressupõe
desenvolver sua capacidade e habilidades para se utilizar das várias práticas sociais em que se usa a
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leitura e a escrita.

SIGNO: COMPREENSÃO E RESPOSTA

Para se pensar as práticas de alfabetização e letramento na educação infantil, considera-se relevante
entender o conceito de signo linguístico (VOLÓCHINOV, 2017), pois vivenciamos práticas socais
de leitura e de escrita em um mundo sígnico. Desse modo, neste tópico procuramos apontar a função
do signo como instrumento que pressupõe valores axiológicos e enunciativos, como um instrumento
que provoca compreensões e respostas pois, nesse caso, “o ouvinte ao perceber e compreender o
significado (linguístico) do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição
responsiva” (BAKHTIN, 2011, p. 271).

A visão Bakhtiniana revela que ao existir compreensão do contexto pode-se prontamente envolver-se
a ponto de concordar, discordar e modifica-lo a partir de nossos valores ideológicos. Ou seja, a
compreensão discursiva jamais deverá ser entendida de forma passiva e estável. A compreensão
supõe uma réplica, ou melhor, compreender é opor contrapalavras (BAKHTIN, 2011). É através da
compreensão do signo envolto de valores sociais e ideológicos que se concretiza essa resposta.

No conceito do círculo o “signo é caracterizado pela sua adaptabilidade a contextos situacionais
sempre novos e diversos, pela plurivocidade, pela sua indeterminação semântica, pela sua ductilidade
ideológica” (PONZIO, 2016, p. 190). Ainda para Ponzio (2016) a compreensão de um signo não
reside em um mero processo de identificação de elementos que se repetem em movimentos idênticos.
O processo de formulação sígnica não se reduz a sua utilização a partir de expressões e significados
fixados em códigos padronizados. Para produzir e compreender o signo necessariamente devemos
estar imersos nos processos enunciativos que se realizam dentro das condições sociais, “o sígnico é o
campo da indeterminação, da ambivalência, do desvio, da criatividade; é o campo no qual tudo se
decide socialmente, é determinado por circunstâncias, por relações, por práticas sociais
especificadas” (PONZIO, 2016 p. 190).

Se partimos do princípio de que vivemos em um mundo sígnico, em que tudo o que é passível de
uma leitura, é um signo; todo e qualquer objeto material do que recebe uma ou mais função no
conjunto da vida social e que passa a significar além de suas próprias particularidades materiais é um
signo (VOLÓCHINOV, 2017). Dessa forma, um signo, além de fazer parte de uma dada realidade,
reflete e refrata outra realidade que lhe é exterior, ou seja, todo signo comporta uma dupla
materialidade (VOLÓCHINOV, 2017). Cabe salientar que essa materialidade está intrinsicamente
ligada ao caráter físico-material e ao sentido sócio-histórico do signo.

Sendo assim, observado pela visão significante, Ponzio (2016) ressalta que o contexto sígnico não se
reduz a mero elemento, “ele (o signo) não é uma coisa, mas um processo, um entrelaçado de
relações, somente na atmosfera social ele pode existir como signo” (p. 203). O signo é um enunciado
pleno, não isolado do contexto histórico e, portanto, carregado de valores ideológicos. Volóchinov
(2017) ignora a ruptura das práticas da linguagem desvinculadas da história dos sujeitos distantes de
uma perspectiva axiológica. Para Ponzio,

Em toda compreensão de um enunciado entra em jogo não só o ambiente que
circunda quem se exprime e quem compreende; mas também o horizonte
axiológico de cada um que interage com o horizonte axiológico do outro [...]
é mais difícil estabelecer os limites de um signo pleno, quanto mais esse se
faz complexo, apresenta uma profundidade, uma impregnação axiológica,
que o liga a uma tradição passada e o abre na direção de traduções futuras
(aqui tradução não somente no sentido literal e restrito, mas no sentido de
intepretação, de relação dialógica entre signo e interpretante). É, por
exemplo, o caso de uma obra literária. Nela o contexto extra-textual no qual é
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inclusa e avaliada traz novos sentidos. Isso não porque esse contexto lhe é
adicionado arbitrariamente de fora, mas porque cada novo distanciamento
temporal e axiológico permite a evidenciação de sentidos nele contidos,
justamente pela relação de alteridade e de exterioridade que instaura a obra.
(PONZIO, 2016, p. 204)

Observamos que Ponzio suscita uma discussão necessário ao fazer relação da obra literária, ou
melhor, do texto quando este está impregnado de valores semânticos discursivos perpassados por
combinações cronotópicas. Desse modo a construção de uma obra viverá fora dos limites de sua
contemporaneidade, a história se encarrega do enriquecimento semântico com os fatos sucessivos
como também cria forças através do passado criando movimentos ideológicos organizando os
discursos. Para Ponzio (2016) a noção do texto supera o signo como elemento abstrato e isolado,
cada sentido do texto leva para fora dos seus limites, deve existir correlação discursiva com outros
textos, acontecendo dessa forma um enriquecimento contínuo através de cotejos.

Volóchinov (2017, p. 233) afirma que “todos os conteúdos objetivos existem na fala viva, são ditos
ou escritos com relação a certa ênfase valorativa ” dentro de valores históricos dos sujeitos. Assim,
podemos citar a “pluritopicidade”, palavra que vem definir que no texto e para o texto haverá
resposta a uma pergunta, haverá diálogo, não como simples trocas de informações; entram em jogo
valores e atitudes avaliativas. Observamos em Ponzio (2016) que esse jogo de perguntas e respostas
avaliativas extrapola os limites de uma visão monológica. As relações monológicas, apresentam-se
completamente desvinculadas de referências espaço-temporais, ou melhor, estão desvinculadas de
contextos históricos e de uma real razão da criação da obra.

O texto deve ser observado a partir das relações dialógicas entre os diversos textos, existe uma
interconexão histórica (PONZIO, 2016) somente no ato monológico não são consideradas as relações
entre espaço-temporal. “As relações dialógicas da pergunta e da resposta têm uma precisa e
diversificada colocação espacial e temporal. Entre texto-pergunta e texto-resposta existe um
distanciamento espaço-temporal que determina a alteridade” (PONZIO, 2016 p. 206). Pergunta e
resposta pressupõem um recíproco encontrar-se fora (vnenachodimost) [...] o diálogo pressupõe
cronotopos diversos para quem pergunta e para quem responde e diversos mundos semânticos (“eu”,
“outro”) (BAKHTIN, 1975, p. 11 apud PONZIO, 2016, p. 207).

Ainda para Ponzio (2016) essa diversidade cronotópica também possui valores axiológicos e nesse
contexto cabe à reflexão das diferenças entre as diversas gerações, culturas e linguagens
determinadas pelo espaço e tempo.

Em qualquer obra deve-se haver o valor da palavra do passado, da tradição,
que é relativa às culturas e às épocas; a “contemporaneidade” do texto no
sentido da sua capacidade de estar à “altura do presente”; o projetar-se e o
projetar-se do texto de modo a “ter um futuro” a sua capacidade de
“continuar a dizer” ás épocas sucessivas, em certos casos de “dizer mais”
(PONZIO, 2016, p. 207)

Fica assim evidente que um signo pleno habita em um jogo de sentido vivo provocando respostas.
Por assim ser, “o valor de uma resposta está na sua capacidade de provocar uma nova pergunta; se
não tem condições de fazer isso, sai da cadeia dialógica e seu sentido se esclerosa e deixa de ser um
sentido vivo” (PONZIO, 2016, p. 207). Um texto não pode ser conferido apenas por suas relações
presentes, assim estaríamos esgotando a possibilidade do sempre novo. Mas devido as relações
con-textuais, o texto está sempre aberto a alteridade das relações passadas, presentes e futuras, essa
abertura garante a plenitude do signo (PONZIO, 2016).

Como então conceber e aceitar um texto sem contexto? Para Bakhtin (2011, p. 401) isso seria
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impossível já que “um texto só tem vida contatando com outro texto (contexto). ” Para este autor
(2011 p. 401), “Só no ponto desse contato de textos eclode a luz que ilumina retrospectiva e
prospectivamente, iniciando dado texto no diálogo. ” O que interessa no diálogo para o círculo de
Bakhtin são os embates ideológicos (VOLÓCHINOV, 2017, p. 233). E em outras palavras, o que
interessa é a “faísca elétrica surgida apenas durante o contato de dois polos opostos. (p, 233) ” O
círculo de Bakhtin volta o seu olhar para um diálogo direto e vivo. Desse modo, o texto não deve ser
considerado com base nas puras relações das unidades linguísticas, como código em um sistema
fechado, mas deve ser produzido a partir das circunstâncias dadas pelo contexto.

ALFABETIZAR LETRANDO: REFLEXÕES SOBRE O GÊNERO RÓTULO

A investigação desse trabalho baseia-se em uma abordagem de natureza qualitativa (TRIVIÑOS,
2013) no viés de uma pesquisa-ação, realizada através de uma ação na qual os pesquisadores e os
participantes representativos do evento em foco estiveram envolvidos de modo cooperativo ou
participativo (THIOLLENT, 2011).

Para a aula de leitura, objeto de análise, nesta seção, a professora elaborou uma sequência
didática[1]. Esta estratégia foi organizada de modo que favorecesse às crianças a compreensão das
características do gênero rótulo[2] e foi sistematizada da seguinte forma:

SEQUÊNCIA DIDÁTICA DO GÊNERO RÓTULO[3]

1. Levantamento dos conhecimentos prévios acerca do gênero.

2. Informação, pela professora, do gênero textual rótulo;

3. Compartilhamento de diferentes rótulos para identificação das crianças;

4. Leitura do rótulo feita pela professora;

5. Questionamento às crianças sobre a função social do rótulo;

6. Socialização de inferências sobre o significado das palavras a partir de pistas dadas pelo
rótulo (imagens)

7. Apresentação de informações do produto pela professora;

8. Identificação de letras e palavras nos rótulos.

A concepção de linguagem proposta é entendida como atividade humana, forma de interação
(GERALDI, 1986; KOCH; ELIAS, 2006), pois “todas as esferas da atividade humana, por mais
variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua” (VOLÓCHINOV, 2017,
p. 14). Nesse sentido, nesta análise, acolhendo os seguintes critérios para a discussão: os saberes que
as crianças têm sobre o gênero rótulo; a inferência de significados a cada palavra “nova” para as
crianças, bem como, a interação das crianças nos diálogos para a construção de sentido do texto.

A análise da sequência didática demonstra que a professora visava desenvolver um ensino de língua
materna que não se limitasse apenas ao reconhecimento de letras soltas, mas desenvolvesse situações
que permitissem às crianças se apropriarem da noção de gêneros discursivos dos quais têm contato
com maior frequência.
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CENÁRIO DA AULA

No contexto de observação da prática docente, constatou-se que após a chegada de todos as crianças,
como é feito diariamente, a professora os chamou para sentarem-se em círculo, dando início à sua
atividade de rotina. Essa atividade seguia sempre a mesma proposta: “a hora da novidade, contagem
das crianças; quais crianças faltaram; como está o tempo; escolha do ajudante do dia; e canto de
músicas de rotina”.

Ainda em círculo, com o propósito de iniciar a atividade de reflexão sobre os usos da linguagem, a
professora mostrou algumas garrafas de refrigerantes de diferentes marcas, sabores e tamanhos.
Colocou-os no chão e perguntou às crianças:

Fragmento 1

P[4]: Vocês já observaram que todos os refrigerantes vêm com esse “papel”
no meio da garrafa?

C[5]: Já!

P: E por que será que todos eles vêm com esse plástico?

A1: Eu já sei! É para dizer se é Coca-Cola ou refrigerante.

A2: É para não pegar o refrigerante errado.

P: Ah... então, a gente vai ter que ler o que está escrito aqui, para não pegar
errado, não é? O que mais?

A1: Tia, é para a gente saber se é Fanta, se é Sprite, se é Coca-Cola...

P: Muito bem... sabe como é o nome desse plástico cheio de coisas escritas
que vêm nas garrafas de refrigerante?

C: Não.

P: O nome disso é RÓTULO! Vamos repetir?

C: Rótulo.

No fragmento 1, a professora iniciou a apresentação do gênero rótulo a partir de uma pré-leitura,
questionando-os e suscitando uma discussão a partir dos conhecimentos prévios das crianças sobre o
texto, como se observa em “por que será que as garrafas vêm com esse plástico com coisas
escritas?”. Nesse fragmento, as crianças, mesmo não sabendo ler convencionalmente, demonstram
ter ideias sobre a função do rótulo, como demonstrado pela aluna A, que em outras palavras, quis
dizer que o rótulo seria para identificar o conteúdo da garrafa. Fica claro que o caminho
interpretativo que se constrói resulta da ampliação do contexto, fazendo emergirem mais vozes do
que aquelas que estão evidentes na superfície do texto (GIOVANI, 2017).

A professora confirmou a resposta das crianças e complementou explicando que o rótulo apresenta
informações sobre o produto, então prossegue:

Fragmento 2
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P: Se o rótulo tem informações sobre o produto, que informações podem ser
essas?

C: Se é Fanta, Coca-Cola...

P: E como a gente sabe se é Fanta ou se é Coca?

A3: Tia, porque tem uma laranja!

P: E quando é Coca, tem o quê?

A3: O plástico é vermelho.

É interessante perceber que, na tentativa de identificar os produtos, as crianças recorrem a elementos
não-verbais do texto, como: a cor, a logomarca e as ilustrações. Nesse sentido, as crianças não só
criam estratégias como também utilizam seus conhecimentos prévios para identificar o que não
conseguem ler.

Posteriormente, a professora faz questionamentos referentes a outros elementos que contém no
rótulo:

Fragmento 3

P: Sim... e o que mais? Quando compramos um produto, que esquecemos no
armário um tempão, ainda podemos comer?

C: Não

P: Depende... pode ser que ainda pode comer... onde é que a gente vai saber
se ainda podemos comer?

A4: Na embalagem.

P: Também tem na embalagem. Mas tem no rótulo também? Então no rótulo,
aqui ó (mostrando para as crianças) tem umas datas. Vocês sabem o que quer
dizer?

A1: É o dia que não pode mais tomar.

P: Isso, Ana[6]! Tem duas datas: a data que o produto foi FABRICADO e
ENGARRAFADO. Quem sabe dizer o que é FABRICADO?

A3: Que fez?

P: Isso! FABRICADO quer dizer FEITO. Ou seja, a data do dia em que o
produto foi FEITO. E ENGARRAFADO?

C: Que foi colocado dentro da garrafa.

P: Isso mesmo!

P: Então... o que é mesmo a data de validade?
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A1: Quer dizer que não presta mais para comer.

P: Isso! Quer dizer que depois dessa data aqui não pode mais tomar. O que
pode acontecer se tomarmos o produto fora da validade?

C: A pessoa fica doente e morre.

P: Isso mesmo! A pessoa pode ficar doente, ter dor de barriga, vomitar...

No decorrer da apresentação do gênero rótulo e no diálogo com as crianças, ao perceber que algumas
palavras pareciam novas para elas, a professora fazia questionamentos, procurando constantemente
avaliar o conhecimento prévio das crianças em relação ao vocabulário. Fica evidente nesse processo
de interação da leitura do rótulo, um constante movimento a fim de proporcionar, além da ampliação
do vocabulário, o desenvolvimento da linguagem oral pelas crianças. Nessa perspectiva, Kleiman
(2005, p. 42) afirma que o termo letramento tem como contrapartida a oralidade, uma vez que
“-letramento e oralidade - referem-se aos usos da linguagem, ao discurso e aos modos de organizar a
realidade”. Assim, alfabetizar na perspectiva do letramento “envolve não só textos escritos [...], mas
também a discussão oral” (p.43).

Dando continuidade à aula, a professora questiona:

Fragmento 4

P:Alguém falou aqui em embalagem. Quem sabe o que é EMBALAGEM?

Al: É o pacote.

P: Isso Lawany! Nos pacotes de alimentos também vem coisas escritas?

C: Vêm!

P: E o que vem dizendo nos pacotes?

C: (silêncio)

P: É a mesma coisa que vem dizendo nos rótulos. Tem dizendo o nome do
produto, o fabricante, o prazo de validade, o sabor... a diferença é que a
embalagem, é como a Lawany falou, é o pacote que vem com o produto
dentro. E o rótulo vem onde?

C: colado na garrafa.

P: Isso mesmo! O rótulo fica em volta das garrafas.

Nesse trecho, percebemos a dinâmica da professora ao tentar ajudar aos alunos a compreenderem as
informações do gênero, através de um trabalho de associação com aspectos mais próximos da
realidade do aluno, acionando os conhecimentos prévios das crianças. Trata-se de uma estratégia de
verificar o que o aluno já sabe e se, com isso, consegue ampliar seus conhecimentos enciclopédicos.
Ao supor que embalagem e rótulo tratam-se da mesma coisa, vemos que a aluna percebeu que as
mesmas informações contidas no rótulos também contém no gênero embalagem. Nesse contexto,
dialogamos com Marcuschi (2008, p. 252) ao afirmar que, de fato, “compreender é essencialmente,
uma atividade de relacionar conhecimentos, experiências e ações num movimento interativo e
negociado”.
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Dando continuidade, a professora fez a leitura dos elementos linguísticos constitutivos do gênero,
marca, nome do produto, quantidade, sabor, data de fabricação, validade, os ingrediente e explicou o
que era o código de barras para as crianças. Em seguida propôs uma atividade em que ela apontava
para uma das garrafas vazias com rótulo e pedia para que as crianças identificassem de qual
refrigerante se tratava. Ao apontar para as garrafas de Coca-Cola, Fanta e Guaraná as crianças
acertaram, uma vez que conseguiam identificar pela logomarca ou pela cor do rótulo. Quando a
professora apontou para as garrafas de outra marca mas sendo os sabores de guaraná, laranja e cola,
os alunos identificaram como: Guaraná, Fanta e Coca-Cola. Na ocasião, a professora explicou que
Fanta e Coca são fabricantes do produto e não sabores. Explicou que o refrigerante de cor laranja era
do sabor de laranja e que o preto era sabor de Cola e o mais amarronzado de sabor guaraná.

Em seguida, a professora distribuiu entre os alunos cópias xerocadas de rótulos e solicitou que
identificassem a letra inicial da logomarca e do sabor. Posteriormente fez uma atividade de bingo.
Nessa atividade, a professora ditava a letra e as crianças procuravam no rótulo e circulavam. Tal
atividade tinha por objetivo a revisão e fixação das letras já estudadas anteriormente.

Dado o exposto, percebemos que a professora compreende que nesta etapa da educação básica não
há uma obrigação em alfabetizar, mas entende que é necessário inserir as crianças em práticas de
letramento, para que, desde cedo, vão conhecendo os gênero textual, sua estrutura, bem como, a
função social de cada um deles. Dessa forma, ao iniciarem no processo de leitura, terão habilidades
para interagir com os mais diferentes gêneros textuais, facilitando assim, a compreensão da leitura.

Durante a interação, a relação professor-aluno não foi hierarquizada, pois o diálogo ocorreu com a
exteriorização vocal das reflexões por parte das crianças e indagações que retornaram para elas e,
assim, uma compreensão do gênero foi realizada em sua performance utilitária, sem uma descrição
pormenorizada, mas por meio de indagações que suscitaram a curiosidade e a reflexão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação mostrou que a professora compreende que na educação infantil não há uma exigência
por parte das diretrizes curriculares em alfabetizar, mas entende ser necessário inserir as crianças em
práticas de letramento e de reflexões sobre a língua escrita, para que, desde cedo, ampliem seus
conhecimentos sobre a linguagem. Dessa forma, ao iniciarem no processo de leitura, terão
habilidades para interagir com os mais diferentes gêneros, possibilitando a aprendizagem e a
compreensão de uma leitura significativa.

É percebido, portanto, que a professora procurava fazer referência às especificidades dos gêneros em
interação com as experiências das crianças, levando em conta a ampliação do vocabulário e
considerando que o letramento vai além dos conhecimentos sobre a estrutura dos elementos textuais,
uma vez que exigem das crianças outros conhecimentos, como: reconhecer diferentes gêneros do
discurso e a sua função social; ter hábitos de leitura, entre outros.

A pesquisa ainda nos revela o quão significativo é a interação entre a criança e o professor e como
este fator colabora na inserção dos sujeitos nas práticas discursivas. Uma vez que, uma discussão
acerca do gênero discursivo permite o contato com as palavras em suas relações contextuais,
inclusive flexibilizando seus significados e contrariando as concepções engessadas nas quais as
palavras são atreladas a significados dicionarizados.
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[1] Sequência Didática: conjunto de estratégias e procedimento organizados sistematicamente para o
ensino de um determinado conteúdo.
[2] Etiqueta colocada nas embalagens e frascos com nome, marca e outras indicações sobre o
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produto.
[3] Fonte: Texto retirado do planejamento da docente.

[4] Quando se refere à professora
[5] Quando se refere às crianças
[6] Nome fictício
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