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Como professora de 1ª e de 2ª série tenho vivenciado situações de formação continuada implantadas na rede pública de ensino municipal em uma cidade do interior de São Paulo. Estas ações de formação têm enfatizado técnicas e fornecido modelos para o ensino da língua materna nas séries iniciais do ensino fundamental. Embora esses possam servir de suporte para o trabalho desenvolvido no dia-a-dia da sala de aula não deveriam ser a única alternativa de trabalho/formação da professora.
Ainda que esses modelos e técnicas se constituam necessários para o trabalho da professora, nem sempre se tem a consciência em quais pressupostos teóricos estão fundamentados. Muitas vezes eles são tomados como receitas para serem aplicadas em sala de aula e, como cada indivíduo possui uma experiência, uma formação que embasa sua prática pedagógica, a maneira que utiliza tais “receitas” nem sempre condiz com o que está sendo proposto pelos órgãos de formação.
Conseguir uma tradução linear e efetiva na prática pedagógica das técnicas e dos modelos aprendidos é uma ilusão, pois para um mesmo assunto, cada indivíduo tem uma maneira diferente de traduzir os conhecimentos, visto que, possuem concepções de linguagem e de mundo que são construídos ao longo da vida, que embora modificadas prevalecem e direcionam as práticas pedagógicas. 
Ao planejar e desenvolver seu trabalho a professora se utiliza de certas diretrizes de ação para alcançar adequação e eficácia, diretrizes estas derivadas de sua prática, de sua visão do que seja alfabetização, de concepções do processo de ensino-aprendizagem advindas de estudos teóricos e de reflexão sobre a prática, então, de uma concepção intuitiva daquilo que acontece em sala de aula. 
Dessa forma, existe a necessidade de repensar os ciclos O termo ciclo é utilizado para dividir o Ensino Fundamental em duas etapas, uma que corresponde ao trabalho junto à criança de 1ª e 2ª série denominado como ciclo I, e outro, que corresponde ao trabalho junto à criança do ciclo II de 3ª e 4ª série.
, pois existe uma leitura enviesada que tem prejudicado a aprendizagem dos alunos, visto que o tempo para alfabetizar tem se prolongado a cada dia, assim como os conteúdos que devem ser aprendidos pelos mesmos. Não existe clareza por parte das professoras sobre o que deve ser ensinado em cada série, com isso cada uma desempenha o seu papel da forma que acha adequado, muitas vezes não contemplando o mínimo esperado por aquela série. Em conseqüência disso, temos os muitos alunos que chegam na 8ª série sem saber ler e escrever.
Neste contexto, entender os conhecimentos, habilidades e disposições que tornam efetiva a prática pedagógica de cada professora é fundamental para entendermos em qual concepção subjacentes à ação pedagógica se apoiam para a tomada de decisão em relação à alfabetização.
Para entender tais concepções, a investigação sobre a base de conhecimento “Por base de conhecimento entende-se o corpo de compreensões, conhecimentos, habilidades e disposições necessárias para atuação efetiva em situações específicas de ensino e aprendizagem. Entre os fundamentos dessa base têm-se os diferentes tipos de conhecimento que apóiam a tomada de decisões dos professores (Shulman,  1986, 1987): conhecimento de  conteúdo específico (conceitos básicos de uma área de conhecimento, o que implica a compreensão de formas de pensar e entender a construção de conhecimento de uma disciplina específica, assim como sua estrutura); conhecimento pedagógico geral (conhecimento que transcede o domínio de uma área específica e que inclui os conhecimentos de objetivos, metas e propósitos educacionais; de ensino e aprendizagem; de manejo de classe e interação com os alunos; de estratégias instrucionais; de como os alunos aprendem; de outros conteúdos; de conhecimento curricular) e conhecimento pedagógico do conteúdo” (MIZUKAMI et al, p.67, 2002).
 desenvolvida por um grupo de pesquisadoras de uma Universidade do interior de São Paulo, financiada pela FAPESP no período de 1996-2000, mostrou que grande parte das professoras alfabetizadoras de uma escola da rede pública estadual de ensino, que foram sujeitos da pesquisa, demonstraram, entender a alfabetização:

[...] como aquisição crescente dos elementos constitutivos da língua – da menor unidade para unidades maiores (letras, sílabas, palavras, frases), visando a fixação de partes da escrita e o estabelecimento de relação entre a grafia das partes e som correspondente [...] (Mello e Reyes, 2001, p.3).

A referida investigação permitiu abordar o ensino de conteúdos curriculares, à medida que as pesquisadoras consideravam que as professoras revelariam a identidade do trabalho docente em todas as suas dimensões: concepções específicas e gerais sobre o ensino, aprendizagem, papel do aluno, papel da professora e sentido do trabalho.
Ao final dessa investigação, as pesquisadoras puderam comparar a produção das professoras nos três conjuntos de dados e concluir que as práticas das professoras pautaram-se na experiência (e em políticas anteriores); foi possível constatar que elas não abriam mão de suas perspectivas simplesmente pelo fato de entrarem em contato com novas idéias e políticas. Discutiam e agiam a partir daquilo em que acreditavam.
Percebendo a relevância e contribuições que esta pesquisa trouxe as professoras da rede pública estadual propus-me à desenvolver este estudo com professoras alfabetizadoras da rede pública municipal de ensino, em uma cidade do interior de São Paulo, durante o ano de 2003, buscando responder “Quais as possíveis relações entre as expectativas que professoras da 1ª série têm em relação aos conteúdos da língua materna a serem aprendidos e a forma pela qual esses conteúdos são ensinados?” 
 Para responder a questão acima foi traçado os seguintes objetivos: constatar as expectativas das professoras alfabetizadoras em relação aos conteúdos ensinados aos alunos sobre a língua materna; relacionar as expectativas das professoras com o conteúdo que diziam ter ensinado ao longo do referido ano letivo e identificar os conteúdos mais trabalhados pelas professoras e a forma de seu desenvolvimento.
Para isso, delineou-se uma trajetória de trabalho em que se tentou contemplar as concepções de mundo, homem e linguagem, pois se tinha a consciência, de que, toda e qualquer metodologia de ensino articula uma opção política que abrange uma teoria de compreensão e interpretação dos mecanismos usados em sala de aula, que são construídos no processo de socialização. Segundo GERALDI (2001), para linguagem três concepções podem ser apontadas:

a)	A linguagem é expressão do pensamento: essa concepção ilumina, basicamente, os estudos tradicionais. Se concebermos a linguagem como tal, somos levados a afirmação – corrente – de que pessoas que não conseguem se expressar não pensam.

b)  A linguagem é instrumento de comunicação: essa concepção esta ligada à teoria da comunicação e vê a língua como código (conjunto de signos que se combinam segundo regras) capaz de transmitir ao receptor uma mensagem. Em livros didáticos, é a concepção confessada nas instruções ao professor, nas introduções, nos títulos, embora em geral seja abandonada nos exercícios gramaticais.

c) A linguagem é uma forma de interação: mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um emissor a um receptor, a linguagem é vista como um lugar de interação humana. Por meio dela, o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria levar a cabo, a não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não preexistiam à fala (GERALDI, 2001,p.41)

 Diante disso, compreender a língua materna é entender vários aspectos e, principalmente, entender que as ações pedagógicas estão pautadas em concepções diferenciadas pois, como salienta GERALDI, (2001) existe três grandes correntes dos estudos lingüísticos: a gramática tradicional, o estruturalismo e a lingüística da enunciação.
No contexto da lingüística da enunciação, a linguagem é compreendida como um conjunto de práticas sociais, em que as variações lingüísticas em todas as suas manifestações são determinadas pelo uso que fazemos dela. Assim, produzir linguagem significa produzir discurso, e o discurso, quando produzido, manifesta-se lingüisticamente por meio de texto que nada mais é do que o produto da atividade discursiva oral ou escrita, as quais formam um todo (GERALDI, 2001).
Diante disso, a linguagem desempenha um papel fundamental no ensino da língua materna à medida que dá as diretrizes básicas à resposta ao “para que ensinar”. Nesta concepção, a linguagem é constituída em uma forma de interação e de relações sociais em que os falantes se tornam sujeitos, visto que:

Reflexões contemporâneas afirmam que a construção de sentido, seja pela fala, escrita ou leitura, está diretamente relacionada às atividades discursivas e às práticas sociais às quais os sujeitos têm acesso ao longo de seu processo de socialização (MATENCIO, 1994, p.17).

Partindo dessa concepção de linguagem, a entrada da criança no mundo da escrita é entendida como processo simultâneo de alfabetização e letramento, em que a aprendizagem ultrapassa a dimensão técnica de leitura e escrita e abrange também a apropriação das representações e das demandas que se constituem em torno da leitura e da escrita visto que:

[...]começamos a enfrentar uma realidade social em que não basta simplesmente saber ‘ler e escrever’: dos indivíduos já se requer que dominem não apenas a tecnologia do ler e escrever, mas também que saibam fazer uso dela incorporando-a a seu viver, transformando-se assim em seu ‘estado’ ou ‘condição’, como conseqüência do domínio dessa tecnologia (SOARES, 1995, p.7).

O contexto atual tem demonstrado que o conceito de alfabetização ultrapassa os limites de codificação e decodificação, indo ao encontro de uma compreensão, entendimento e significado que dá autonomia ao indivíduo para enfrentar as diferentes situações de leitura e de escrita.
 [...] a alfabetização se desenvolve no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só pode desenvolver-se no contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização (SOARES, 2003, p.12).


Desta forma, a alfabetização não precede o letramento; os dois processos são simultâneos. Dentro dessa perspectiva de letramento, concebe-se o ensino e as aprendizagens dos alunos no que se refere também aos aspectos do ensino da expressão oral, leitura e da escrita.
Isto posto, tinha-se a visão de que a língua não é algo pronto e acabado em que os sujeitos primeiro se apropriam para depois utilizá-la. Entende-se que durante os processos interativos os sujeitos vão construindo e reconstruindo a própria língua. Portanto, quando pensa-se no ensino da língua considera-se que o sujeito vai construindo e reconstruindo seu conhecimento e a si mesmo, nas especificidades das interlocuções que se darão na produção de textos, tanto orais quanto escritos. Sendo assim, compreende-se a linguagem como um conjunto de práticas sociais, em que as variações lingüísticas em todas as suas manifestações são determinadas pelo uso que fazemos dela. Entretanto, embora tivéssemos essa concepção de língua e linguagem, foi elaborado um instrumentos para coletar os dados que pudesse abranger todas as concepções, já que as ações pedagógicas estão pautadas em concepções diferenciadas.
Dessa forma, o estudo se organizou em duas etapas. A primeira consistiu na elaboração de um questionário com perguntas fechadas abrangendo conteúdos de 1ª à 4ª série sobre a língua materna, obtidos a partir de dois documentos oficiais (PCN – Parâmetros Curriculares  Nacionais de Português e SAEB – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, 2001), algumas propostas de ensino da língua materna e livros didáticos GARCIA (1998); AZEVEDO (1992); LIPPI (1993)., além de considerar a experiência desta autora como professora de 1ª e 2ª série. Estes materiais permitiram a seleção de conteúdos que são sugeridos para o ensino da língua de 1ª à 4ª série, com a intenção de identificar as expectativas das professoras alfabetizadoras em relação ao que seus alunos deveriam saber sobre a língua materna no final da 1ª série e relacionar as expectativas com os conteúdos que disseram ter ensinado. 
Este questionário foi aplicado à 39 professoras da rede Municipal de Ensino em uma cidade do interior de São Paulo, com doze questões que estavam organizadas em linhas e colunas. Na primeira coluna foram listados vários conteúdos referentes à língua materna que contemplavam: uma questão sobre expressão oral, quatro de leitura e sete sobre escrita. Considerando que um dos elementos de investigação era captar as expectativas das professoras em relação à aprendizagem dos alunos foram introduzidas cinco colunas, onde as mesmas indicavam em porcentual suas expectativas que se estruturou da seguinte forma: 25% da turma; 50% da turma; 75% da turma; 100% da turma e esse conteúdo é desenvolvido em outra série. Ao final de cada página havia um espaço para que as professoras anotassem comentários que julgassem necessários como o quadro abaixo.
Até o final da 1ª série, após ouvir ou ler algum tipo de texto, você espera que seus alunos sejam capazes de interpretar/expressar-e ORALMENTE
Este conteúdo é desenvolvido em outras séries
25% da turma
50% da turma
75% da turma
100% da turma
Observar a existência de variedade lingüística: língua oral e escrita – urbana/rural													





Dramatizar  histórias e situações vividas ou criadas																	





Expor suas idéias verbalmente de forma clara																	





Argumentar em defesa de suas idéias																	





Atribuir sentido, coordenando texto e contexto																	





Narrar histórias conhecidas, buscando aproximação das características discursivas do texto fonte														





Descrever (dentro de uma narração ou de uma expressão)
 personagens, cenários e objetos														





Expor oralmente, com ajuda do professor, usando suporte escrito, quando necessário														





Adequar o discurso ao nível de conhecimento prévio de quem ouve 															





Obs_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embora as questões fossem categorizadas em expressão oral, leitura e escrita, na organização para aplicação as mesmas  não ficaram organizadas em categorias. 
O questionário ficou composto por duzentas e noventa e um (291) itens. Sobre expressão oral foi elaborado uma questão que contemplava nove (9) itens, com o objetivo de verificar o que era esperado pelas professoras que os alunos soubessem em relação a oralidade enfatizando nas perguntas aspectos que abragiam: a linguagem como expressão do pensamento, como instrumento de comunicação e como forma de interação.
Em relação à leitura, foram elaboradas quatro questões que contemplavam cento e dez (110) itens relativos ao: reconhecimento e leitura de letras, uso de palavras, frases, textos, diferentes tipos de gêneros textuais Dentre essas questões sobre leitura, ressalto que na questão de nº 4ª, que se referia aos diferentes gêneros textuais, os tipos de textos: dramático, descritivo e narrativo foi proposta com o intuito de fazer relação aos gêneros textuais, mas percebi que esse cruzamento não seria possível e, portanto, não foi analisado.
, conhecimentos sobre as variedades lingüísticas relacionadas às regularidades e irregularidades da língua provenientes das múltiplas possibilidades entre grafema e fonema, ou seja, a leitura relacionada à escrita. Estas questões foram elaboradas com o objetivo de identificar a leitura para busca de informações, para estudo de texto, para do texto – pretexto e para fruição da leitura.
Sobre a escrita foram elaboradas sete (7) questões que contemplaram cento e setenta e dois (172) itens abrangendo: tipos de letras, alfabeto, sílabas, palavras, frases e textos, alguns sinais de pontuação, partição de palavras em relação à distribuição espacial do texto na página escrita, diferentes gêneros textuais, aspectos de estrutura de texto em seus elementos de coesão e coerência textuais, a ortografia no que diz respeito ao emprego das letras, elementos da gramática normativa preenchendo conhecimentos sobre fonética, morfologia, semântica  e sintaxe, ou seja, conteúdos  previstos para serem trabalhados ao longo das quatro primeiras séries, sem que os alunos saibam sua nomenclatura. 
No segundo momento, foi realizada uma entrevista semi-estruturada, junto às professoras, pois segundo LUDKE e ANDRÉ (1986) uma das maiores vantagens desse tipo de entrevista é a sua flexibilidade. O entrevistador tem condições de encorajar o investigado a fim de fornecer informações mais completas, ou seja, aprofundar alguns pontos questionados, além de permitir correções e adaptações que se tornam eficazes na obtenção das informações desejadas. No entanto, sabendo-se que seria inviável trabalhar com todas as professoras alfabetizadoras da Rede Pública Municípal da cidade do interior de São Paulo, uma vez que se tratava de uma amostra grande. Minha orientadora sugeriu que a escolha dos sujeitos fosse feita por região da cidade. Tendo em mãos um mapa Mapa construído através de estudo feito por profissionais da Prefeitura Municipal de uma cidade do interior de São Paulo. da divisão regional da cidade, constatou-se que, das treze regiões, as oito escolas localizavam-se em seis delas, e decidiu-se que este também seria o número de professoras que participariam desta segunda etapa, ou seja, uma professora de cada região da cidade.
Das seis escolas selecionadas para participar da segunda etapa da pesquisa, todas tinham uma ou mais professoras dispostas a colaborar com o estudo. Para definir quem seria participante desse estudo nas instituições em que haviam mais de uma professora interessada, foi necessário efetuar um sorteio. Realizado o sorteio, as professoras foram comunicadas sobre a participação e marcamos os horários para as entrevistas.
 Foi solicitado que as mesmas apresentassem seus diários de campo É um caderno que contém registros de atividades desenvolvidas em sala de aula, anotações do que deu certo ou não, reflexões sobre os acontecimentos de sala de aula e sobre o desenvolvimento dos alunos. Duas professoras tinham. (caso tivessem) e cadernos dos alunos. Estes materiais também foram usados como fontes de dados. Tal entrevista foi feita com o intuito de relacionar as expectativas das professoras com o conteúdo que diziam ter ensinado ao longo do referido ano letivo e identificar os conteúdos mais trabalhados pelas professoras e a forma de seu desenvolvimento que foram analisados também com ajuda dos cadernos dos alunos.
Os dados obtidos obtidos através destes instrumentos revelaram que apesar das professoras considerarem a expressão oral como conteúdo a ser trabalhado e explorado em sua diversidade (dramatizar, expor, argumentar, narrar e descrever) na prática pedagógica disseram ter desenvolvido atividades que enfatizaram:“expor suas idéias verbalmente, de forma clara” e “expor oralmente com a ajuda do professor, usando suporte escrito, quando for necessário”. Assim, demonstrando que, no plano das expectativas, a expressão oral era um conteúdo relevante, mas na prática isso não se efetivou. Pode-se dizer que o consenso deu-se apenas no que diz respeito ao “expor as idéias verbalmente, com ou sem a ajuda do professor”, contrariando aquilo que esperavam ensinar.
Sobre a leitura foram elencadas as categorias: reconhecer e ler, diferentes gêneros textuais, estratégias e identificar a pronúncia correta da palavra.
Na categoria reconhecer e ler, as professoras disseram ter trabalhado com os conteúdos: “vogais”, “alfabeto”, “todas as letras do nome e sobrenome”,“ palavras, frases e textos grandes ou pequenos com sílabas simples ou complexas”, “diferentes tipos de textos”, sendo estes com “letra de forma maiúscula ou minúscula”. Elas demonstram preocupações com um trabalho diversificado, sinalizando a consciência da importância da leitura como instrumento fundamental no processo de alfabetização, sendo que as mesmas ocorrem foram utilizadas em diferentes situações e com diferentes objetivos.
Durante o ano de 2003, os alunos leram para: a professora identificar a hipótese de escrita dos alunos, reconhecer o valor sonoro das letras, fazer associações, tendo como banco de dados outras palavras, identificar palavras, procurar informações, divertir, distrair, responder questões, preencher lacunas, aprender a ler, identificar os diferentes gêneros textuais, aprender ler em voz alta, aprender a ler em jogral e outros.
As estratégias de leitura evidenciadas pelas professoras nas entrevistas perpassaram por várias instâncias contemplando a leitura para: buscar informações, estudar o texto, texto pretexto e fruição enfatizados por GERALDI (2002).
Os gêneros textuais  “poesia”, “canção” , “lista”, “parlenda”, “trava-língua”, “verbete”, “slogan”, “história em quadrinho”, “conto”, “fábula” e “lenda popular” foram os mais lidos pelos alunos e pelas professoras.
A leitura de “poesia”, “canção” e “lista” as professoras disseram ter desenvolvido em diferentes situações de ensino-aprendizagem, na tentativa de se relacionar os fonemas e grafemas, visto que são textos considerados por elas curtos e de fácil memorização. Já a “história em quadrinho”, “conto”, “fábulas” e  “lenda popular” foram evidenciadas como leituras compartilhada, hora do conto e leitura livre.
Segundo ROJO (2001), ler envolve diversos procedimentos e capacidades (perceptuais, práxicas, cognitivas, afetivas, sociais, discursivas, lingüísticas), todas dependentes da situação e das finalidades de leituras, algumas delas denominadas em algumas teorias de leitura, estratégias (cognitivas, metacognitivas). Destes procedimentos e capacidades as professoras disseram ter trabalhado com: “resgatar o significado (identificando o tema central)” e “localizar informações que forem solicitadas pela professora no texto”. 
Notou-se que as estratégias utilizadas para realizar essa leitura se diferenciou de professora para professora, algumas trabalhavam de forma sistematizada e  outras assistemática, mas todas tinham a intenção de chamar a atenção dos alunos para tipologia dos textos e as possíveis relações.
A respeito da categoria relacionar a leitura à escrita, isto é, os aspectos da correta noção gráfica (regularidades e irregularidades) da língua provenientes das múltiplas possibilidades entre grafema e fonema, os conteúdos mais trabalhados foram: “emprego do M ou N, no meio ou no final das palavras (ex: mala, campo, nada, tango)”; “sua pronúncia (dialeto) e não cometendo erros (fala pexe, lê peixe)”; “L ou LH (ex: família, coelhinho)”; “R ou RR (ex: rato, porta, honra, prato, barata e guerra)”; “CH ou X (ex: enxada, enchente)”; “G ou J  (ex: girafa, jiló)”; “F ou V (ex: falência, valente)”; “B ou P (ex: tampa, tromba)”; “T ou D (ex: tente, dente)”; “GU ou QU  (ex: minguante, enquanto)”; “Z (zabumba, zinco)”; “C (ex: doidice, chatice)” e “palavras terminadas em R (ex: cantar, beber)”. 
A maneira como cada professora conduziu as atividades que enfatizavam fonemas e grafemas, expressaram suas preocupações em fazer com que os alunos percebessem que, as diferenças entre fala e escrita.
As questões referentes a escrita também foram organizadas em categorias que abrangiam: letras, sílabas, palavras, textos, gêneros textuais, ortografia, gramática aspectos de estrutura de texto em seus elementos de coesão, coerência textual, sinais de pontuação e partição de distribuição espacial do texto na página escrita.
Analisando os dados apresentados nas entrevistas e nos cadernos dos alunos foi possível perceber que as “vogais”, “alfabeto”, “nome e sobrenome”, “palavras, frases, textos” com “letra de forma maiúscula e minúscula” e “letra de forma maiúscula e minúscula” foram os conteúdos mais trabalhados.
No geral as professoras disseram ter trabalhados com o alfabeto enfatizando o valor sonoro das letras de maneira sistemática, nomeando-as como vogais e consoantes ou fazendo relações com outras palavras que iniciavam ou terminavam com o mesmo som. Os textos foram trabalhados como pretexto para localizar unidades menores como (letras, sílabas, palavras e  frases).
A letra mais utilizada para fazer esses registros até o final do primeiro semestre (julho) foi a de forma maiúscula; o segundo semestre, a maior parte dos registros eram feitos com letra cursiva maiúscula e minúscula.
A cópia da lousa, de folhinhas e do livro foram atividades que as professoras julgavam importantes, pois elas diziam que servia como modelo para os alunos aprenderem a organizar-se nos cadernos e nas atividades propostas.
O ditado de palavras e frases já conhecidas e o ditado para diagnosticar as hipóteses de escrita eram realizados na maioria das vezes como avaliação. No entanto, o ditado de palavras e frases já conhecidas tinha como objetivo verificar o que os alunos não sabiam e o ditado para diagnosticar as hipóteses de escrita o de classificar como o aluno pensa a escrita.
As intenções dos dois ditados só diferenciavam-se, quando o ditado para diagnosticar as hipóteses de escrita era usado pela professora para planejar atividades de intervenção possibilitando aos alunos avançar em suas hipóteses sobre a escrita, caso contrário, tinha o mesmo objetivo do primeiro. Nesta perspectiva foi constatado que apenas duas professoras faziam intervenções, as demais até tentavam trabalhar com os níveis conceituais, mas na verdade, não tinham clareza do “como” fazer.
 Com isso, as contribuições trazidas por tal procedimento, revelou-se apenas como apoio para classificação do como a criança pensa a escrita, mas não como ferramenta para pensar intervenções, atividades que conduzam o aluno ao conflito, proporcionando a reelaboração de suas hipóteses e aproximação do sistema socialmente convencionado.
Ainda sobre a escrita, um dos conteúdos que as professoras relataram ter trabalhado foi a produção de texto coletivo, em que elas eram escribas e os alunos autores. 
Outro conteúdo muito trabalhado pelas professoras foi a complementação de poesia (título, rima). As estratégias usadas para realização de tal atividade eram quase sempre a mesma do texto lacunado, pois o desafio do aluno era preencher o espaço deixado com palavras que rimassem. 
Em relação aos conteúdos gramaticais os registros dos alunos deram indícios que as professoras contemplaram: “encontro consonantal” e “encontro vocálico” e quatro professoras disseram ter trabalhado com: “dígrafo”; “sinônimo”; “diminutivo”; “aumentativo”; “artigo”; “verbos regulares” e “pronome”, ainda que, somente uma professora tenha explicitado um trabalho sistematizado em relação aos mesmos. 
Ressalta-se que embora não dito o trabalho desses conteúdos, algumas produções de textos dos alunos deram indícios de que os mesmos foram trabalhados de maneira assistemática.
Sobre os gêneros textuais, todas as professoras  disseram ter conseguido trabalhar: “canção” ,“lista”, “cartaz, “diálogo”, “poesia” e “texto narrativo”. Os dados analisados nas entrevistas e nos cadernos dos alunos deram indícios que a escrita desses gêneros ocorreram em ocasiões de produção coletiva, individual, reescrita ou cópia. Entretanto, a produção de texto (livre) não foi uma prática de trabalho desenvolvida pelas mesmas. Os alunos não eram autores de suas próprias histórias, na maioria das vezes apenas copiam textos de outros autores, sem se dar conta que também poderiam ser escritores, assim, as produções de textos não aparecem como situações reais nas 1ª séries.
Ao o que se refere aos elementos de coesão e coerência, destaca-se que no geral foram trabalhados: “título, abertura, desenvolvimento e fechamento do texto”
Nos aspectos referentes a ortografia as professoras relataram ter conseguido desenvolver atividades que contemplaram os conteúdos: “emprego do M ou N, no meio ou no final das palavras (ex: mala, campo, nada, tango)”; “R ou RR (ex: rato, porta, honra, prato, barata e guerra)”; “CH ou X (ex: enxada e enchente)”; “G ou J (ex: girafa, jiló)”;  F ou V (ex: falência, valente)”; “B ou P (ex: tampa, tromba)”, “T ou D (ex: tente, dente)” e “Z (zabumba, zinco)”. 
Analisando os dados constata-se um trabalho pontual em relação aos conteúdos referentes à ortografia, no entanto, a forma como cada professora desenvolveu as atividades que propunham tais aprendizagens se diferenciaram, pois as entrevistas e o caderno dos alunos apontaram que somente uma delas deu indícios de um trabalho sistemático.
Os conteúdos referentes à distribuição espacial as professoras disseram ter conseguido ensinar “parágrafo” e “margem”. 
Diante dos dados apresentados e analisados foi possível constatar que o ensino da leitura da e escrita, em sua grande maioria, era concebido como aquisição crescente dos elementos constitutivos da língua – da menor unidade para unidades maiores (letras, sílabas, palavras e frases). 
	Em relação à leitura, foi possível constatar que as vivências de leituras ficaram centradas nas professoras e as oportunidades individuais de leitura e escolha de gêneros textuais pelos alunos ainda parecem se apresentar como prática de apenas algumas professoras. As ocasiões de leitura ainda centram-se em poucos gêneros revelando  que as oportunidades de leitura na escola ainda não contemplam a variedade do material literário disponível. 		
	Sobre os aspectos relacionados à escrita, os dados apontaram que a ortografia foi trabalhada de forma mais assistemática. Tal dado vai ao encontro do que indica MORAIS (2001),  que para introduzir o ensino sistemático de ortografia, convém dar tempo para que as crianças compreendam o sistema de escrita alfabética, isto é, aprendam o valor sonoro das letras e possam ler e escrever textos sozinhas. É claro que, nesta fase, elas cometerão muitos erros, mas isso é absolutamente natural. Entretanto, não devemos apostar na idéia de que a criança vá descobrir as irregularidades e regularidades sozinha. Ela precisará de modelos e muitas reflexões sobre o assunto.
 Na perspectiva do ensino das normas ortográficas, as professoras demonstraram consciência da importância do ensino das mesmas na alfabetização. No entanto, a forma como desenvolviam as atividades pareciam valorizar a repetição e memorização que a reflexão sobre as mesmas. Talvez isso seja decorrente do desconhecimento de algumas professoras sobre as regularidades e irregularidades, visto que utilizavam as mesmas estratégias para tratar aspectos ortográficos que tinham origens diferentes.
Com relação à gramática, a literatura e os documentos oficiais têm enfatizado um ensino em que os aspectos gramaticais sejam trabalhados desde os primeiros anos escolares em situações de produção de texto, pois é monitorando a própria escrita que o escritor assegura sua adequação, coerência, coesão e correção, que ganha utilidade nos conhecimentos sobre os aspectos gramaticais. 
Entretanto, os dados apresentados nas entrevistas e nos cadernos dos alunos deram indícios de que o ensino da gramática vem sendo trabalhado pelas professoras de forma mais assistemática, não sendo tão representativo em comparação aos demais conteúdos contrariando o que é proposto.
Dentro deste contexto, enfatiza-se a importância de investir efetivamente na capacitação das professoras por meio de cursos que contemplem suas necessidades reais, ou seja, que estas possam ser questionadas sobre suas principais dificuldades e, a partir de suas inquietações, se estruture oficinas, cursos, fóruns que proporcionem a troca de experiências, reflexões e busca de novos caminhos para superar a situação em que se encontra.  
Investir no ensino de conteúdos específicos sobre a língua materna e não apenas em modelos e técnicas é uma alternativa para superar as lacunas deixadas no processo de formação, uma vez que, a tradução do conteúdo ensinado nos cursos não ocorre de maneira linear, pois cada professora traduz e ensina da forma que acredita. 
Destaca-se a importância de um trabalho efetivo dos diretores e coordenadores pedagógicos junto às professoras, visto que o modelo de sua gestão refletirá diretamente dentro da sala de aula. Ressalta-se também, que todos envolvidos dentro da instituição escolar são responsáveis pelo sucesso ou fracasso de cada aluno. Além disso, é preciso ampliar os acervos das bibliotecas, colocando à disposição dos profissionais livros que contemplem o ensino de conteúdos específicos, como os de língua materna. 
	Outra alternativa é ocupar parte dos horários de trabalho coletivo na escola (HTPC) criando grupos de estudo, em que todas as professoras possam ler e discutir juntas, os conhecimentos propostos nos livros, e ao mesmo tempo refletir e planejar novas atividades com base nestes estudos e nas experiências adquiridas na prática de cada professora. Pensa-se que as discussões e reflexões em grupos, no que se refere à língua materna, fortalecem e ajudam a compreender  melhor a situação que nos cerca, propiciando assim, uma dinâmica de trabalho em equipe na escola que esteja na contramão da acomodação que nossa rotina muitas vezes impõe.
	Salienta-se que entender o processo de alfabetização é compreender os diferentes caminhos que cada professora traça até chegar à alfabetização do aluno, é entender que existem diferentes concepções de mundo e linguagem e que dentro dessas construções é que foi e é possível pensar no processo de alfabetização de uma outra forma. No entanto, isso não significa jogar tudo fora e começar tudo de novo, mas sim, somar aprendizagens abrindo novos caminhos para um processo de alfabetização e letramento de qualidade.
	Entretanto, ter clareza da concepção teórica em que se fundamenta a prática pedagógica não se sustenta se não houver um conhecimento mais aprofundado sobre a língua materna,  pois não podemos ensinar o que não sabemos. Sendo assim, para se ter uma escola de qualidade é necessário investir na formação das professoras, mas sabendo de suas reais necessidades e, com a consciência que somente técnicas e modelos não garantem a consecução do ensino eficiente. 
	É necessário saber “dosar” os conhecimentos específicos com as técnicas e modelos, pois é somente neste equilíbrio que nós professoras atribuiremos um novo sentido à questão de “para quê ensinamos o que ensinamos”, e à questão correlata: “para quê os alunos aprendem o que aprendem”. Eis um caminho para efetivarmos nossas práticas de maneira significativa, tanto para nós professoras, quanto para os nossos alunos.
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