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Introdução: A Educação Infantil tem passado por transformações que modificam as
práticas educativas exigindo dos docentes que nela atuam a formação continuada.
Nesta perspectiva, evidenciando novas propostas de trabalho, por que não se pensar na
Linguagem, condição significativa no desenvolvimento humano? Neste estudo a
percebemos como interação, onde o papel de seus participantes não se restringe a
codificação e decodificação de informações. Esta pesquisa se caracteriza pelo estudo
da Linguagem e do Letramento em Escolas do município de Timóteo; busca-se
identificar demandas nas escolas propostas para análise que nos possibilitem propor
ações extensionistas de apoio teórico-prático a docentes da educação Infantil.
Objetivo: Investigar concepções de linguagem e de letramento que permeiam as
práticas docentes na Educação Infantil, na rede municipal de Timóteo, MG, para fins
de identificarem demandas que nos permitam planejar ações extensionistas voltadas
para propostas de apoio teórico-prático a professores mediadores dos processos de
ensino aprendizagem nesse nível de ensino. Metodologia: A pesquisa teve início na
revisão bibliográfica, onde a pesquisadora analisou os teóricos sociointeracionistas de
linguagem. Após estes estudos iniciais, foram realizadas visitas as escolas selecionadas
para análise dos documentos institucionais e as observações das aulas. De posse dos
dados qualitativos, a mesma iniciou a análise destes dados e os relatórios. Todas as
atividades envolveram alunos de duas turmas de Educação Infantil da rede municipal
de Timóteo juntamente com seus respectivos professores.  Resultados: A análise dos
documentos institucionais foi bastante positiva, pois evidenciava-se a concepção de
Linguagem e Letramento proposta para a Educação Infantil e discutida no estudo. A
análise das aulas diferenciou-se dos documentos, mostrando-se outro tipo de
concepção e a mecanização dos procedimentos escolares, reduzindo a mera condição
de instrumento onde o papel de seus participantes se restringia a codificação e
decodificação de informações retiradas do texto, onde tudo já se encontraria
informado. O trabalho ainda esta em elaboração, portanto a seguir, serão feitas
propostas de ações de apoio teórico-prático a docentes da educação Infantil. 
Conclusão: O trabalho foi importante para o processo de aprendizagem da
pesquisadora, evidenciando-se concepções usadas na escolarização e criando ações de
apoio teórico-prático á professores. Conhecer a realidade da escola e seus documentos
institucionais permeada por concepções sociointeracionistas propiciou um trabalho
diferenciado e focado na Educação Infantil e seus educadores.
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