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No início de década de 80, os resultados da pesquisa pioneira de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, descrevendo a psicogênese da língua escrita a partir de referencial piagetiano, provocaram significativas alterações na fundamentação teórica do processo ensino-aprendizagem da lectoescrita, deslocando seu eixo de "como se ensina" para "como se aprende" a ler e escrever. Essa nova concepção de alfabetização ficou conhecida como "construtivista" e explica que o aprendizado da leitura e da escrita segue uma linha de evolução regular, independente da classe social do aprendiz, de ele ter/não ter pré-escola e do dialeto falado. Ferreiro e Teberosky (1986) se limitaram a apresentar a descrição da psicogênese da língua escrita, evitando qualquer sugestão metodológica, deixando essa tarefa a cargo dos especialistas em alfabetização. Assim, para os alfabetizadores brasileiros, as décadas de 80 e 90 foram marcadas por um desafio duplo: a apropriação desse legado teórico construtivista e a transposição desses princípios teóricos para a prática alfabetizadora. Entretanto, passadas duas décadas desde que o construtivismo na alfabetização iniciou sua difusão no Brasil, observa-se que grande parte dos alfabetizadores, ainda hoje, não conhece na íntegra seus pressupostos teóricos nem domina efetivamente uma prática alfabetizadora coerente com esses pressupostos. 
Esse fenômeno de apropriação dos conhecimentos científicos pelo senso comum foi alvo de atenção de Serge Moscovici, em seu estudo pioneiro - La psychanalyse, son image et son public - apresentado em primeira edição em 1961, no qual Moscovici concluiu que a absorção da ciência pelo senso comum não é, como se crê, uma vulgarização das partes de uma dada ciência, mas, sim, a formação de um outro tipo de conhecimento, adaptado a outras necessidades e obedecendo a outros critérios, num determinado contexto. 
Sendo o "construtivismo" um conhecimento científico novo que está sofrendo processo de apropriação pelos alfabetizadores, entende-se que a teoria das representações sociais se apresenta como um instrumental teórico-metodológico adequado para a compreensão do seu processo de assimilação pelos professores. 
Para investigar a representação de “alfabetizadora construtivista” elaborada por professoras das séries iniciais, foi necessário um quadro teórico que incluiu três áreas de conhecimento: (a)a das representações sociais, tendo como centro os estudos de Serge Moscovici e seu grupo de trabalho; (b)a das teorias de ensino/aprendizagem, destacando a classificação de Freitas (1998) que classifica essas teorias em objetivista, subjetivista, cognitivista e sócio-histórica;  e (c)a da psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky (1986).
Este estudo de natureza qualitativa-quantitativa, que objetivou conhecer a representação social de “alfabetizadora construtivista” construída por alfabetizadoras das séries iniciais, foi realizado num contexto de 10 escolas da rede pública de ensino, sendo tomados como sujeitos 40 alfabetizadoras, 20 delas regentes de turmas de 1ª série e outras 20 de turmas de 2ª série, adotando-se abordagem pluri-metodológica (Abric, 1994a), buscando identificar tanto o conteúdo como a sua estrutura dessa representação, isto é, o núcleo central e o sistema periférico. Na identificação do conteúdo, foram utilizadas as técnicas de entrevista e de associações-livres (Abric, 1994a). Na identificação da estrutura da representação foram utilizadas as técnicas de escolhas-hierarquizadas-sucessivas (Abric, 1994a) e teste do núcleo central (Abric & Campos, 1996).
As entrevistas semi-estruturadas com 40 as alfabetizadoras seguiu o seguinte roteiro: (a)Para você, o que é construtivismo? (b)E o que é construtivismo na alfabetização? A técnica das associações-livres utilizou duas palavras/expressões estimuladoras: “construtivismo” e “alfabetização construtivista”.
A técnica das escolhas-hierarquizadas-sucessivas utilizou enunciados resultantes da análise descritiva do conteúdo das entrevistas e das associações livres, gravados em fichas de cartolina. Para cada um dos dois conjuntos – “construtivismo” e “alfabetização construtivista” - foi pedido a cada professora, individualmente, que separesse as fichas em dois blocos, um com as fichas que tivessem "mais a ver" e outro com as que tivessem "menos a ver" com cada um dos dois temas. A operação foi repetida várias vezes, tomando-se o conjunto das fichas cujo conteúdo for considerado mais importante de cada um dos estímulos, até que restasse apenas uma ficha, quando era solicitada a justificativa para a importância principal desse enunciado. Foi obtida, assim, uma classificação   por ordem de importância para cada sujeito  do conjunto de formulações propostas, a partir da qual foi possível calcular a ordem média de cada enunciado.
O teste do núcleo central consistiu em numa adaptação de uma técnica elaborada por Abric e Campos (1996). Foi apresentado às 40 alfabetizadoras, individualmente, um conjunto de 12 enunciados compostos a partir dos elementos identificados nas escolhas-hierarquizadas-sucessivas, gravados em fichas de cartolina, referentes a “alfabetizadora construtivista”. Para cada um dos 12 enunciados, a entrevistada respondia escolhendo uma das três seguintes alternativas: É uma alfabetizadora construtivista; Talvez seja uma alfabetizadora construtivista; Não é uma alfabetizadora  construtivista. Desse modo, foram postos para avaliação das 40 alfabetizadoras as suas opiniões e posições anteriormente declaradas a respeito de “alfabetizadora construtivista”.
Na análise dos dados foram utilizados recursos da análise de conteúdo (Bardin, 1977) por se reconhecer, como Moscovici (1978), que existe uma correspondência entre a linguagem temática e a representação social. 
Sobre o conteúdo da representação de “alfabetizadora construtivista”, apurado pelos dados coletados através das entrevistas e das associações-livres, pode-se concluir que as alfabetizadoras tendem a emitir respostas predominantemente compatíveis com a concepção objetivista de ensino-aprendizagem. Em segundo lugar de importância quantitativa, essas respostas se mostram compatíveis com o cognitivismo piagetiano, e quantitativamente menos significantes são as respostas compatíveis com as concepções sócio-históricas e subjetivista. 
Tal conteúdo revela que as professoras tendem a concentrar importância no papel do professor como transmissor de conhecimentos, percebendo o aprendiz como um receptor passivo que reage às impressões do meio, reafirmando os resultados do estudo de Becker (1999) que verificou que “a epistemologia subjacente ao trabalho docente é a empirista” (p.331). Secundariamente, as alfabetizadoras acreditam que a aprendizagem é uma construção individual do aprendiz, decorrente da sua ação sobre o objeto de conhecimento. As professoras acreditam, ainda, que a aprendizagem consiste na atualização das potencialidades dos alunos e que o conhecimento construído na ação compartilhada.
Esse conteúdo da representação de “alfabetizadora constutivista”, quando submetido ao teste da centralidade, se organiza parcialmente diferente, apresentando um núcleo central - a parte consensual e inegociável da representação – que pode ser assim enunciado: a alfabetizadora construtivista é aquela que respeita as etapas do desenvolvimento dos alunos, aproveita seus conhecimentos prévios, estimula e trabalha com bastante material concreto, evitando que os alunos tenham medo do erro. 
O sistema periférico dessa mesma representação – a parte da representação que é sensível ao contexto imediato - diz que a alfabetizadora construtivista faz seus alunos participarem de práticas sociais de escrita e leitura, usa jornais e revistas, trabalha em grupo, conhece muito bem as pesquisas de Piaget e de Emília Ferreiro, deixa seus alunos descobrirem por si mesmos a leitura e a escrita, transmite a leitura e a escrita para os seus alunos e alfabetiza  sem cartilha.
Nesses termos, a representação de “alfabetizadora construtivista” explicitada por esse grupo de 40 professoras inclui conteúdo semântico que permite identificar a convivência de diferentes concepções de aprendizagem compondo essa representação. Tal ecletismo sugere que essa representação se encontra em fase de construção. O processo dessa construção se revela na estrutura da representação: núcleo central e sistema periférico.
O núcleo central da representação de “alfabetizadora construtivista” apesar de ainda conter princípio da concepção subjetivista – respeito às etapas do desenvolvimento dos alunos – já inclui princípios do construtivismo piagetiano - o trabalho com conhecimentos prévios  e o reconhecimento do valor do material concreto e do “erro”.
O sistema periférico dessa mesma representação, como era de se esperar, porque é no sistema periférico que o contexto imediato se apresenta, mostra que as alfabetizadoras, na prática, devem estar se apresentando bastante fieis à concepção construtivista da alfabetização, porque se percebem trabalhando através das práticas sociais de escrita e leitura, utilizando material didático real, através do trabalho em grupo, estudando Piaget e Emília Ferreiro, deixando os alfabetizandos descubrirem a leitura e a escrita através de materiais outros que não a cartilha. 
Ainda nesse sistema periférico, como era possível esperar, porque o sistema periférico tolera a presença de contradições (Abric, 1994 b), figura a presença do alfabetizador como aquele que transmite a leitura e a escrita para os seus alunos, sugerindo a presença resistente do professor como o transmissor da aprendizagem, revelando o poder da concepção objetivista de ensino/aprendizagem.
A representação “alfabetizadora construtivista” construída por alfabetizadores das séries iniciais apresentada neste estudo permite que se conclua que os professores têm se mostrado sensíveis à fundamentação teórica atualizada que os cursos de preparação e/ou de reciclagem têm lhes oferecido.
O reconhecimento dessa sensibilidade por parte dos alfabetizadores conduz a que se recomende que se continue a investir esforços na direção da formação do professor alfabetizador construtivista. 
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A ALFABETIZADORA CONSTRUTIVISTA 
REPRESENTADA POR PROFESSORAS

OBJETIVO – CONTEXTO – SUJEITOS

Conhecer a representação social
(MOSCOVICI)
de “alfabetizadora construtivista” construída por alfabetizadoras
das séries iniciais


10 escolas da rede pública de ensino,
40 alfabetizadoras

METODOLOGIA

Identificação do conteúdo da RS
-entrevista
-associações-livres

Identificação da estrutura da da RS
-escolhas-hierarquizadas-sucessivas 
-teste do núcleo central

Análise de conteúdo de Bardin



QUADRO TEÓRICO

Representações Sociais
Serge Moscovici

Teorias de ensino/aprendizagem
Freitas (1998)

Psicogênese da língua escrita 
Ferreiro e Teberosky (1986).

O CONTEÚDO 
DA REPRESENTAÇÃO 


Objetivista
Cognitivismo piagetiano
sócio-históricas
subjetivista.



NC da RS

A alfabetizadora construtivista
respeita as etapas do desenvolvimento
aproveita conhecimentos prévios
estimula
trabalha com material concreto
evita o medo do erro.

SP da RS
Práticas sociais de leitura/escrita,
Jornais e revistas,
Trabalho em grupo,
Piaget e Ferreiro,
deixa descobrirem a leitura e a escrita,
transmite a leitura e a escrita
alfabetiza  sem cartilha.



CONCLUSÕES
Convivência de diferentes concepções de aprendizagem compondo essa representação,
Sugerindo que essa representação se encontra em fase de construção.

Os professores têm se mostrado sensíveis à fundamentação teórica atualizada 
que os cursos de preparação e/ou de reciclagem têm lhes oferecido.



