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1. Introdução
Desde a década de 80 significativas mudanças têm sido percebidas no modo de conceber e investigar a temática da alfabetização. Essas transformações, que descartam a ênfase nos aspectos metodológicos e enfatizam a investigação acerca de como o sujeito aprende a ler e escrever, vem influenciando sobremaneira a formação dos profissionais alfabetizadores. 
A alfabetização na perspectiva construtivista, conforme Ferreiro (1995), está fundamentada em dois princípios: a) entender a evolução dos sistemas de idéias construídos pelas crianças sobre a natureza da língua enquanto objeto social; b) confirmação de pressupostos inerentes à teoria de Piaget em relação ao desenvolvimento da escrita. A partir desses princípios pressupõe-se, em relação às crianças e aos aprendizes em geral, que estes possuem saberes em relação à escrita, como em outros campos do conhecimento, isto é, tentam interpretar a seu modo aspectos essenciais das informações que lhes são fornecidas pelo meio. Neste sentido, a psicogênese da língua escrita, fiel ao princípio interacionista, procura demonstrar o papel central do indivíduo na produção desse conhecimento.
A ampla divulgação do construtivismo no Brasil e demais países da América Latina, iniciou-se com a divulgação dos resultados das pesquisas de Ferreiro e Teberosky, descritas na clássica obra ‘Psicogênese da Língua Escrita’, cuja primeira edição em português data de 1986. Este estudo teve grande receptividade, ante os altos índices de fracasso escolar nos países latinos. Com as referidas descobertas foi possível entender porque somente as crianças das classes médias e altas obtinham êxito na alfabetização, enquanto que as de baixa renda eram sucessivamente condenadas ao fracasso. No Brasil, sabe-se por exemplo, conforme estatísticas do MEC (1996), que a repetência na primeira série alcançava, em 1981, a cifra dos 70%. De acordo com Soares (1989), o fracasso escolar durante o processo de alfabetização foi um dos fatores que mais impulsionou a evolução da pesquisa nesta área. 
A adesão às abordagens alfabetizadoras de base construtivista, iniciaram-se naquela época, e vêm até o momento e fundamentando a redefinição e a reorganização das políticas educacionais e práticas pedagógicas no Brasil. O documento introdutório dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a primeira etapa do ensino fundamental, por exemplo, dedica em torno de sete páginas à apresentação dos princípios sócio-construtivistas e de seu valor para a prática de educação. Esta é uma evidência de que tais orientações já conquistaram os espaços oficiais, ou seja, preconizam a política educacional neste país, direcionando a formação e atuação dos professores, tanto de escolas públicas quanto particulares. Têm sido freqüentes as referências a esta abordagem nas orientações curriculares, nas propostas pedagógicas, e até mesmo em propagandas de instituições escolares as mais diversificadas.
Reconhecendo-se, portanto, a presença notória do construtivismo, pelo menos nos discursos oficiais, em todo o território nacional, o problema que se apresenta para investigação é: como tal abordagem teórico-metodológica está sendo representada e apropriada no discurso e nas práticas pedagógicas dos professores? 
É, então, objeto desta investigação as representações sociais de professores alfabetizadores, da cidade do Recife, a respeito de construtivismo, bem como as implicações destas representações para a prática de alfabetizar.
Sobre representação social ressalta-se que foi um construto teórico cunhado por S. Moscovici em sua obra original “La psycanalise son image et son public” e diz respeito a teorias ou ciências coletivas destinadas a interpretação do real. As representações sociais vão além do que é imediatamente dado na ciência ou na filosofia, da classificação de fatos e eventos. Seriam teorias do senso comum que se elaboram coletivamente nas interações sociais, sujeito-sujeito e sujeito instituição, num determinado tempo, numa cultura e num espaço específico, na tentativa de tornar o estranho familiar e dar conta da realidade. É no processo de interação social que o sujeito elabora o conhecimento, vai se socializando, construindo valores e idéias que circulam na sociedade.
No momento atual em que vem se dando grande ênfase as mudanças na área educacional, bem como proclamando-se sobremaneira a importância da educação para o indivíduo e para a sociedade as representações sociais de construtivismo dos professores se tornam relevantes, uma vez que como afirma Wagner (1998) a identidade social, a associação em grupos e as ações coletivas determinam e recriam umas as outras e neste processo social objetos e eventos são conjugados de tal forma que correspondem às intenções, ações e fundamentos ideológicos dos indivíduos.
Estando, pois, as representações sociais inseridas num contexto de mútuas influências elas contribuem definitivamente para a formação das identidades. Jodelet (1989), por exemplo, é partidária desta idéia ao definir a representação social como uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, tendo uma orientação prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. 
Na mesma linha de compreensão, Abric (1987) define a representação social como sendo, produto e processo de uma atividade mental, através da qual o indivíduo ou um grupo reconstitui a realidade com a qual ele se confronta e para a qual ele atribui um significado específico.
O conceito apresentado por Abric revela que a representação social é entendida neste trabalho não como simples reflexo da realidade, mas como um sistema de interpretação desta realidade permitindo as interações entre os indivíduos no meio físico e social em que estão inseridos e funcionando como um filtro interpretativo. É com base nos princípios norteadores desta teoria que a referida pesquisa está sendo conduzida.

2. Metodologia
Conforme Jodelet (1989), através de suas experiências e interações o sujeito vai construindo um saber com o qual conceitos materiais ou abstratos (acontecimentos, idéias, pessoas, noções ou sentimentos) adquirem sentido. Para apreensão dos saberes acumulados pelos professores sobre construtivismo vem sendo desenvolvidas as seguintes estratégias: entrevistas exploratórias, associação livre de palavras e outras técnicas projetivas. 
Apresenta-se para discussão neste trabalho, que faz parte de um estudo mais abrangente, um breve mapeamento do campo semântico de construtivismo no discurso dos professores, cuja análise foi realizada a partir da aplicação da técnica de associação livre de palavras.
A técnica de associação livre de palavras é um tipo de investigação aberta que se estrutura na evocação de respostas dadas a partir de um estímulo indutor, o que permite colocar em evidência universos semânticos de palavras que se agrupam determinadas populações. Esta técnica tem sido utilizada com freqüência em pesquisas em representações sociais. Para Abric (1994) este instrumento permite a atualização de elementos implícitos ou latentes que seriam perdidos ou mascarados nas produções discursivas.
Para este trabalho foram contactados quarenta (40) sujeitos cuja formação acadêmica é diversificada, compreendendo desde o nível médio até a conclusão da pós-graduação latu sensu. Na definição destes sujeitos obedeceu-se ao critério “afiliação” proposto por Wagner(1998), ou seja, ser professor do primeiro ciclo da aprendizagem, isto é, está lecionando em turmas de alfabetização, primeira ou segunda série das redes pública e particular da cidade do Recife.
Em relação a rede pública não foi difícil estabelecer o contato com os sujeitos, de posse da listagem das escolas, elaborada em outra etapa da coleta, agendou-se os encontros com os professores. 
Já em relação à escola particular o contato foi mais dificultado. De modo geral apresentaram-se bastante resistentes ao trabalho. Primeiramente procurou-se entrar pessoalmente em contato com as escolas particulares apresentando os objetivos do trabalho e o modo como a técnica seria aplicada aos professores, mas, na maioria dos casos, não se obteve permissão para fazê-lo. Recorreu-se, então, a alguns alunos, amigos ou conhecidos que atuavam nestas escolas a fim de que pudessem facilitar o acesso. Só assim foi possível a realização do trabalho. Apesar das dificuldades, manteve-se como critério diversificar a amostra, ou seja, incluir nela escolas consideradas de pequeno, médio e grande porte, sem desprezar também as confessionais. 
Para aplicação da técnica de associação livre: 1º) explicava-se ao sujeito o objetivo do trabalho 2º) oferecia-lhe a instrução de que lhe seria apresentada uma seqüência de três estímulos indutores (inteligência, escola tradicional e escola construtivista) e que ele deveria evocar, após a apresentação de cada, exclusivamente, palavras (pelo menos três) que considerasse a eles relacionados. 3º) a medida que o sujeito se pronunciava a pesquisadora registrava em uma ficha. Vale lembrar que a palavra inteligência foi utilizada apenas como instrumento para descontração dos sujeitos não sendo, pois, objeto de análise neste trabalho.

3. Resultados
As palavras associadas à escola construtivista foram distribuídas em freqüências e, com base nesta técnica de evocação, foi possível separá-las em quatro campos que compõem o universo semântico das representações sociais de construtivismo dos alfabetizadores. 
Campo 1 - construção, aprendizagem, conhecimentos dos alunos, interação, autonomia e liberdade.
Campo 2 - projeto, proposta, dinâmica, descoberta, alegria, prazer de aprender.
Campo 3 – música, brincadeira, leitura prazerosa
Campo 4 – inovação e desenvolvimento.
Percebemos que o campo 1 relaciona-se diretamente aos princípios orientadores da teoria. O campo 2 demarca especificamente as implicações da transposição da referida teoria para a prática pedagógica. O campo 3 diz respeito a aspectos metodológicos utilizados para o desenvolvimento de uma prática pedagógica fundada em princípios construtivistas. Seriam as atividades cotidianamente utilizadas em sala de aula. O campo 4 define o construtivismo como o novo em educação, tudo o que é oposição ao antigo, tradicional nas práticas de ensino. 
As análises até então realizadas revelam um conhecimento difuso sobre o construtivismo por parte dos professores. Embora ainda não seja possível apresentar uma conclusão a respeito da representação social do tema em foco, observou-se que estes profissionais conseguem estabelecer bem os limites entre uma prática fundada no construvismo e a prática tradicional de alfabetizar, além disso é possível afirmar que o referido campo semântico tem implicações relevantes para a compreensão dos sentidos sociais que orientam o discurso e praticas pedagógicas em circulação desses professores. A pesquisa está em andamento e, quiçá, poderá vir a oferecer subsídios para a melhor compreensão das representações sociais e das implicações destas para a prática pedagógica.
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Desde a década de 80 significativas mudanças têm sido percebidas no modo de conceber e investigar a temática da alfabetização. Essas transformações, que descartam a ênfase nos aspectos metodológicos e enfatizam a investigação acerca de como o sujeito aprende a ler e escrever, vem influenciando sobremaneira a formação dos profissionais alfabetizadores. Reconhecendo-se, portanto, a presença notória do construtivismo em todo o território nacional, o problema que se apresenta para investigação é: como tal abordagem teórico-metodológica está sendo representada e apropriada no discurso e nas práticas pedagógicas dos professores? 
2. Metodologia
Neste trabalho apresenta-se um breve mapeamento do campo semântico de construtivismo no discurso dos professores, cuja análise foi realizada a partir da aplicação da técnica de associação livre de palavras.
Sujeitos
Para este trabalho foram contactados quarenta (40) sujeitos cuja formação acadêmica é diversificada, compreendendo desde o nível médio até a conclusão da pós-graduação latu sensu.
3. Resultados
As palavras associadas à escola construtivista foram distribuídas quatro campos que compõem o universo semântico das representações sociais de construtivismo dos alfabetizadores. 
Campo 1 - construção, aprendizagem, conhecimentos dos alunos, interação, autonomia e liberdade.
Campo 2 - projeto, proposta, dinâmica, descoberta, alegria, prazer de aprender.
Campo 3 – música, brincadeira, leitura prazerosa
Campo 4 – inovação e desenvolvimento.
5. Conclusão
Embora ainda não seja possível apresentar uma conclusão a respeito da representação social do tema em foco os profissionais conseguem estabelecer bem os limites entre uma prática fundada no construvismo e a prática tradicional de alfabetizar. 

