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Este trabalho discute, a partir do referencial da psicologia histórico-cultural, as relações possíveis entre leitura, pensamento, fala e escrita, com base no material produzido por seis alunos com idade entre 11 e 12 anos, com dificuldades de aprendizagem, da 5ª série de uma escola pública municipal. 
A preocupação com problemas surgidos na aprendizagem da linguagem escrita tem estado presente nos educadores há algum tempo. Exames nacionais (SAEB)11 Dados extraídos pela Internet, do site http://www.inep.gov.br e internacionais (PISA)¹ tem sido realizados com a intenção de se fazer um mapeamento da situação escolar dos alunos brasileiros. Destaca-se aqui a avaliação dos aspectos ligados à leitura e escrita em tais exames. 
Os resultados encontrados nos exames do SAEB (Sistema de Avaliação do Ensino Básico) de 2003, referentes a alunos de 8ª série do ensino fundamental, mostram que apenas 9,3% destes apresentam desempenho adequado, 63,8% encontram-se num nível intermediário, 22% no nível crítico, e  4,8% no nível muito crítico. Numa escala que vai até 500 pontos, na prova de leitura os alunos de 8ª série fizeram, na média nacional, 232 pontos. Considera-se aqui o nível muito crítico alunos que não sabem ler, nível crítico, que não são leitores competentes, e intermediário, como aqueles que estão começando a desenvolver as habilidades de leitura.
Quanto ao PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) aplicado em 2003, em 41 países, a adolescentes com 15 anos, independentemente da série que cursavam, os resultados não foram muito melhores. A OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) organizadora do PISA, distribuiu os países avaliados em três faixas, sendo a primeira, considerada acima da média, com países que obtiveram pontuações médias entre 509 e 550, a segunda equivalente à média geral da OCDE, de 498 a 506 e a terceira, abaixo da média, de 356 a 495 pontos. O Brasil situa-se nesta última faixa, tendo os alunos obtido, em média, 356 pontos em matemática, 390 em ciências e 403 na leitura, pontuações que denotam deficiências, indicando, no caso da Leitura, que nossas crianças não compreendem o que lêem. 
Esses dados indicam uma situação complexa e difícil na apropriação da leitura e escrita por essas crianças no Ensino Fundamental, o que suscita muitas indagações. Por que esses alunos não sabem ler? Por que não interpretam um texto, apesar dos anos de escolarização? O que ocorre com eles? E com suas escolas? O que ocorre com eles nas escolas? E, principalmente, como é esse processo de apropriação da escrita? Supõe-se que uma compreensão maior desse processo possa conduzir a respostas para as primeiras questões.
Buscando acompanhar o processo de apropriação da linguagem escrita, e sua  decorrência para a criança, optou-se ainda por trabalhar com a situação específica de alunos com dificuldades na escola em tal processo, acreditando assim atender dois aspectos importantes: a) visualizar um processo comum a todos, mas que nesta situação de dificuldade parece estar mais exacerbado, podendo ser trazido à luz de forma mais gradual, possibilitando apreensão de partes do processo nem sempre tão observadas; b) possibilitar um envolvimento maior dos alunos e da própria escola, possibilitando um retorno imediato a eles.
A partir dessas reflexões buscou-se, com essa pesquisa, a compreensão do processo de apropriação da linguagem escrita, especialmente seu entrelaçamento com a fala e pensamento, tomando-se especificamente alunos que apresentavam problemas na escrita, na fase intermediária do Ensino Fundamental - a 5ª série - apoiando-se no referencial teórico de Vigotski.
Assim, estabeleceu-se, como objetivos específicos, investigar a relação entre a linguagem oral e escrita apresentada pelos alunos que não se apropriaram da escrita; a passagem da fala para a escrita, buscando apreender as relações entre fala oral, fala interior, pensamento e escrita; o processo da escrita como a forma mais elaborada de representação, e suas características nestes alunos com problemas na escrita; a relação entre sentidos e significados (nos termos adotados por Vigotski, em que sentido tem uma conotação mais pessoal e significado é dicionarizado) que percorre as leituras realizadas pelos alunos; a construção pelos sujeitos dos significados que diferem daqueles convencionais, dificultando o entendimento dos textos; a questão da apresentação da escrita de forma diferente daquela convencional.

O olhar de Vigotski sobre a escrita e suas relações com linguagem e pensamento

Ao se falar em Vigotski, as grandes questões que surgem são as relações entre o meio sociocultural em que o sujeito está inserido e seu desenvolvimento, a Zona de Desenvolvimento Proximal, a internalização dos aspectos interpsíquicos, que tornam-se intrapsíquicos. Mas há muitas outras contribuições do autor para as questões da Educação, envolvendo o desenvolvimento das funções psicológicas superiores e a escolarização. Buscou-se priorizar aqui a discussão feita por Vigotski sobre a linguagem, e como a escrita se insere nesse contexto.
Percorrendo a pré-história da linguagem escrita, que vai desde o gesto, passando pelo desenho e até o jogo de faz-de-conta (VIGOTSKI, 1984); bem como destacando-se as relações entre pensamento e linguagem - especialmente fala oral e fala interior (VIGOTSKI, 1993), visualiza-se a construção de um dos instrumentos culturais mais complexos, constituído a partir das relações sociais. As implicações práticas decorrentes dessa visão enfatizam a necessidade do ensino da linguagem escrita e não apenas da escrita das letras. Vigotski (1984) já alertava para o fato de se considerarem a escrita como uma complicada habilidade motora ao invés de a perceberem como, um sistema particular de símbolos e signos cuja dominação prenuncia um ponto crítico em todo o desenvolvimento cultural da criança (p. 120). 
Para Vigotski (1993) o desenvolvimento da escrita não repete o desenvolvimento da fala. São funções distintas, que diferem tanto na estrutura (forma como se apresentam, abreviada ou detalhada) quanto no funcionamento (para que são usadas, com ou sem interlocutor). Ainda assim, escrita e fala estão fortemente ligadas. 
O autor distingue a fala em dois planos: fala oral (ou exterior) e fala interior, sendo que a constituição dessa última se faz, na criança, pela fala egocêntrica. Vigotski discute a estrutura e função tanto da fala oral ou exterior, quanto da fala interior. A primeira é social, dita para outro (predomínio da fonética, diálogo), ao passo que a fala interior (predomínio da semântica, do significado, monólogo) é uma fala para nós mesmos. E como tal, pode ser abreviada, resumida, sem sujeitos, enquanto a fala oral precisa ser melhor colocada para que o outro possa entendê-la. Já a escrita, que é fala sem interlocutor, sendo este ausente ou imaginário, precisa ser bem mais detalhada que a própria fala oral, para que possa ser compreendida.
Além disso a escrita é a simbolização de sons por meio de signos escritos, o que a torna, a princípio, um simbolismo de segunda ordem, e que, gradualmente, transforma-se em simbolismo direto (VIGOTSKI, 1984). Desse modo, a escrita exige uma ação analítica deliberada da criança; diferentemente da fala, em que ela não tem consciência do som. Na escrita a criança tem que tomar conhecimento da estrutura sonora de cada palavra, analisá-la, reproduzi-la em símbolos alfabéticos, que já devem ter sido apropriados em situações anteriores (VIGOTSKI, 1993).
Assim, para Vigotski a escrita é uma decorrência da fala, e pressupõe a existência da fala interior, pois quando escrevemos, estamos colocando no papel uma idéia que se mostra a nós como uma ordenação de palavras, pelo pensamento, que o autor nomeia de fala interior. Esta passagem da fala interior para a escrita exige, então, uma estruturação intencional dos significados pela criança.
Mas ocorre também que para Vigotski (1996), 
o pensamento não é algo acabado, pronto para ser expresso. O pensamento precipita-se, realiza certa função, um certo trabalho. Esse trabalho do pensamento é a transição das sensações de tarefa – através da construção do significado – ao desenvolvimento do próprio pensamento (p.182).

Vigotski (1993) afirma que pensamento e linguagem são funções diferentes, com raízes genéticas diferentes, mas profundamente interligadas. Pensamento e fala se cruzam no pensamento verbal, cuja unidade é o significado da palavra. Tal significado desenvolve-se num processo histórico-cultural. Vigotski desmembra o significado em dois elementos: o sentido (que seria a somatória dos eventos psicológicos que a palavra desperta em nossa consciência) e o significado dicionarizado (uma das zonas do sentido, a mais estável).
Todas estas questões demonstram a complexidade desse processo. Daí a necessidade de um estudo mais aprofundado, do ponto de vista dos fundamentos psicológicos, do processo de apropriação da escrita.

Investigando a escrita e suas relações: o desenvolvimento da pesquisa

Esta pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, pois se desenvolve numa situação natural, é rica em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada (LÜDKE & ANDRÉ, 1986, p.18).
 Trata-se de um trabalho de campo, desenvolvido com alunos de 5ª série do Ensino Fundamental de uma escola municipal. Segundo Cruz Neto (1993) o trabalho de campo representa um recorte que o pesquisador faz em termos de espaço, mas também em termos de grupos, que convivem numa dinâmica de interação social, e 
que são sujeitos de uma determinada história a ser investigada, sendo necessária uma construção teórica para transformá-los em objeto de estudo. [...] o campo torna-se um palco de manifestações de intersubjetividades e interações entre pesquisador e grupos estudados, propiciando a criação de novos conhecimentos (p. 54).  

Este trabalho foi desenvolvido em 2003 na própria escola, com alguns daqueles alunos que apresentavam, segundo a escola, problemas de aprendizagem, especialmente na leitura e escrita. Foi formado um grupo de seis alunos. Tratou-se de uma proposta semanal de atividades, de uma hora e meia, no período oposto ao período de aula, durante todo o ano letivo. Foram desenvolvidas atividades que envolviam aspectos de leitura e escrita ligados ao cotidiano, à literatura, às atividades escolares, às atividades sociais, etc., que funcionavam ao mesmo tempo como coleta de dados para os pesquisadores, e atividades de desenvolvimento na área de leitura e escrita para os alunos. Era um projeto mais amplo, que contava também com a participação de pesquisadores em formação, denominado Leitura e Escrita, do qual extrairemos, para esse trabalho, apenas os dados que referem-se às questões aqui levantadas. 
As atividades que aqui interessam são descritas a seguir: entregou-se para cada um dos seis alunos uma das seguintes sentenças, criadas de forma aleatória, escritas cada qual em uma folha de papel: A loja não abriu hoje porque a enchente estragou a mercadoria; A professora faltou à aula hoje e seus alunos aproveitaram para se divertir um pouco; O freguês passou mal porque a comida do restaurante estava estragada; O filho, embora estivesse com sono, ajudou sua mãe a colocar a mesa; O carro quase atropelou o gato, que estava no meio da rua; Quando a menina chegou, o filme já tinha começado. Foi proposto que após leitura silenciosa e individual, fizessem um desenho representando sua frase. Em seguida foi pedido que falassem sobre o que desenharam e depois de retirado todo o material, foi solicitado que escrevessem a frase dada, em nova folha.
As falas foram gravadas, com a permissão dos alunos, e transcritas posteriormente.
Buscou-se assim observar, através do desenho produzido por essas crianças e pela fala, sua compreensão do significado das frases lidas, e os sentidos atribuídos; e, por fim, como a criança transpõe tal idéia em forma de frase escrita por ela mesma. 

Resultados: a produção dos alunos

Apresenta-se a seguir, os resultados obtidos com cada um dos alunos, apresentados aqui com nome fictício.
1. Leonardo recebeu a frase A loja não abriu hoje porque a enchente estragou a mercadoria, e escreveu: A loja não Abril hoje porque a enchente quebrou tudo.
Seu desenho mostrava com detalhes o significado apropriado a partir daquela frase, pois Leonardo desenhou elementos que não estavam na sentença dada, como por exemplo, uma árvore caída, parte do tronco ainda no chão, e o rio. Falou também sobre a árvore caída, muita água e as paredes quebradas. São os significados que vão aparecendo por trás das palavras lidas, os sentidos a partir da experiência de cada um. A proposta de desenhar implicou uma maior reflexão sobre a sentença, precisou imaginar como representá-la, criar elementos que não estavam na frase de forma explícita, mas que vinham ao pensamento ao se ler aquela frase. Seu desenho mostra plena apropriação do significado da sentença, pois que desenhou uma fachada de loja, com uma placa escrita: Loja, e na frente da porta cerrada, nova placa escrita: Fechado. Ao lado da loja um fluxo de água, levando parte de uma árvore caída.

2. Marcos recebeu a frase A professora faltou à aula hoje e seus alunos aproveitaram para se divertir um pouco, e  escreveu: A professora faltou os alunos aproveitaram e foi se divertir.
Quando indagado sobre o que desenhou, Marcos respondeu: Desenhou as crianças aproveitando que a professora faltou [...] para brincar. o professor de física adiantou a aula, eles estão jogando bola, brincando de telefone sem fio, divertindo. 
Seu desenho mostra sete crianças brincando, três duplas - cada qual com uma atividade - e uma sozinha. Na expressão do rosto de todas elas, um sorriso. Diante da pergunta: Todo mundo tá feliz? Como é que você sabe que todo mundo tá feliz? Ele responde: Tá todo mundo alegre, se divertindo.
Divertir, para ele, foi representado aqui como brincar de diferentes modos: telefone sem fio, bater mãos, bola, etc. Como desenhar se divertir? Então criou no desenho exemplos de situação de divertir, que podem variar de pessoa para pessoa, mas cujo significado central está ali. 
Curioso foi a situação apresentada de que o professor de educação física adiantou a aula, relacionando a falta de um professor ao adiantar a aula de outro, demonstrando a diversão, naquela situação escolar, ligada à aula de educação física.  

3. Walter recebeu a frase O freguês passou mal porque a comida do restaurante estava estragada, e escreveu: O frêgues passou mal porque comeu comida estragada do reustaurante.
Walter desenhou a fachada de cinco casas, sendo a primeira diferente, sem o telhado pontudo, com um toldo com o dizer: RESTAURANTE. Diante da segunda casa, ao lado do restaurante, fez um homem de perfil, com algo saindo de sua boca. No céu havia nuvens e o sol, com óculos e expressão de sorriso.
Quando perguntado sobre seu desenho, disse: Um restaurante, um homem passando mal, um monte de casas atrás dele, e ele está na calçada. Pus nuvens e um sol.  Que mais? (...) - Por que ele passou mal? - Porque ele tinha comido comida estragada do restaurante. - Como que a gente sabe, pelo seu desenho, que foi por causa disso? - Porque ele tá vomitando. E o restaurante está aonde? - Do lado. - Que mais? (...) Por que você pôs o sol e a nuvem aqui? Ah, prá não ficar o céu sem nada.
Para Walter, a solução encontrada para expressar o passar mal foi desenhar o homem vomitando, o que está, provavelmente, ligado a sua experiência e ao próprio significado da sentença dada.

4. Paulo recebeu a frase O filho, embora estivesse com sono, ajudou sua mãe a colocar a mesa, e escreveu: O filho, enlora estivese com sono, ajudou a colocar a mesa.
Paulo é considerado pela escola o aluno da turma com mais dificuldades em escrita, é o mais velho do grupo (12 anos), e fala bastante sobre todos os assuntos, exceto quando se trata de algum trabalho escolar. 
Seu desenho é esquemático, sem o uso de cores. Apresenta uma mesa central, com elementos sobre ela que parecem ser alimentos, ao lado esquerdo há uma pessoa desenhada, com uso de régua, com os braços abertos estendidos, calça comprida, blusa com manga comprida e um sorriso nos lábios. Ao lado direito da mesa há outra pessoa, do mesmo jeito e posição, apenas um pouco maior em altura, com cabelos mais longos que o outro e um cinto. Ao lado da pessoa menor, sai um balão com os dizeres: Ai que sono.
Ao ser indagado sobre o desenho, nada respondeu, apenas balançava a cabeça afirmativamente ou negativamente. 

5. Antonio recebeu a frase O carro quase atropelou o gato, que estava no meio da rua, e escreveu: O carro quase atropelo o gato, cando o gato estava no meio da rua.
Antonio desenhou a cena vista de cima, uma rua, algo bem esquemático que seria o gato, e um carro a pouca distância, quase do mesmo tamanho que o gato em largura, com as quatro rodas aparecendo inteiras. Ao lado esquerdo representou faixas de pedestre, desenhadas em marrom e preto, com um esquema de semáforo.
Quando solicitado a responder sobre o desenho, respondeu: Eu desenhei uma rua com um gato e um carro. O gato estava passando na rua e o carro quase atropelou o gato.

6. Thiago recebeu a frase Quando a menina chegou, o filme já tinha começado, e escreveu: Quan a menina tinha chegado chadinha comesado o fiml.
Thiago representou a cena de um cinema, com imagens na tela e uma pessoa olhando para ela atrás de uns rabiscos que seriam a platéia assistindo ao filme. 
Foi-lhe perguntado: O que você desenhou? - A menina chegando no filme e ele já havia começado. - Como a gente sabe que era o filme? (...) Mostra para mim no seu desenho. (...) Explica para mim o que você desenhou. - Uma pista de skate e um homem do lado, e as pessoas assistindo o filme. E por último essa chegando atrasada.
A sentença dada pedia que se imaginasse um filme qualquer, não havia indício de que filme seria, mas o significado dado – a menina chegando no meio do filme – fora demonstrado.

Discussão sobre a produção dos alunos e a construção da escrita

A primeira questão observada refere-se à apreensão do significado das frases. Todos eles, em sua leitura silenciosa e individual, apreenderam seu significado, a idéia ali presente. Isso mostra um certo domínio da linguagem escrita para a leitura. Eles foram capazes de transformar aqueles símbolos gráficos em palavras, que remetiam a diferentes significados e provocavam, em seu pensamento, novos conceitos para posterior expressão daqueles significados. 
 Num segundo momento observou-se o trabalho criativo dos alunos na expressão daquelas idéias através do desenho. Desenhar divertir-se ou passar mal, por exemplo, requer um trabalho de busca de significados e sentidos que eles próprio trazem em sua experiência, além de uma certa habilidade para sua representação no papel. 
Em seguida, ao explicitar oralmente o que desenharam, o que se observou também foi apropriação daquelas idéias obtidas através da leitura. Pode ser que o próprio desenho tenha ampliado a questão para a explicitação. Como disse Vigotski (1996), o pensamento não está pronto e acabado, mas vai construindo-se no próprio trabalho da linguagem, aqui presente na análise dos alunos sobre o próprio desenho, que por sua vez é produto da leitura e pensamento anterior. Ao falar sobre o desenho, aquelas questões levantadas na sentença lida vão sendo incorporadas ao seu pensamento.
Por fim, a produção escrita apresentada por eles apresenta distorções, mas muito mais ao nível da escrita convencional do que da representação propriamente dita. Ou seja, apresentaram erros de grafia: abril (abriu), reustaurante, chadinha (já tinha), comesado (começado), enlora (embora); de concordância: foi (foram); ausência ou troca de letras: quan (quando), cando (quando), fiml (filme). Percebe-se que sabiam a palavra a ser usada (aquela comumente usada na fala oral), o que significavam, mas tinham dificuldades sobre a maneira de apresentá-las. Para Vigotski (1993), 
a escrita também exige uma ação analítica deliberada por parte da criança. Na fala a criança mal tem consciência dos sons que emite e está bastante inconsciente das operações mentais que executa. Na escrita ela tem que tomar conhecimento da estrutura sonora de cada palavra, dissecá-la e reproduzi-la em símbolos alfabéticos, que devem ser estudados e memorizados antes. Da mesma forma deliberada tem que pôr as palavras em uma certa seqüência, para que possa formar uma frase (p. 85).

Assim, a escrita não repete simplesmente o desenvolvimento ocorrido com a fala, mas é um novo trabalho, que cruza com as funções anteriores, mas tem uma especificidade que exige um trabalho diferenciado para que haja sua apropriação e desenvolvimento.
Ainda sobre essa questão, Vigotski (1993) continua:
A escrita exige um trabalho consciente porque a sua relação com a fala interior é diferente da relação com a fala oral. Esta última precede a fala interior no decorrer do desenvolvimento, ao passo que a escrita segue a fala interior e pressupõe a sua existência (o ato de escrever implica uma tradução a partir da fala interior). Mas a gramática do pensamento não é igual nos dois casos. Poder-se-ia até mesmo dizer que a sintaxe da fala interior é exatamente oposta à sintaxe da escrita, permanecendo a fala oral numa posição intermediária. (pp. 85-86).

Vigotski refere-se aqui ao fato da fala interior ser abreviada (quando estamos pensando não precisamos entrar nos detalhes, é possível compreendermos do que se trata. Por exemplo, quando esquematizo, mentalmente, um caminho a percorrer para chegar em minha casa, normalmente dispenso os detalhes do percurso). Quanto à escrita, esta precisa ser bem detalhada pois não haverá ali presente o autor, quando alguém for ler o que foi escrito (no exemplo citado, se vou passar informações por escrito sobre um percurso a alguém, tenho que colocar tudo bem detalhado, garantindo a compreensão de quem for ler). No caso da fala oral, esta é intermediária na medida em que posso dispensar alguns detalhes, porque minha própria entonação, ou o contato próximo com o interlocutor, suprimiria tal necessidade.
Outra questão importante a ser discutida é a questão da relação entre significado e sentido. Vigotski destaca que uma das características dessa fala interior é o predomínio do sentido (construído a partir das experiências pessoais e refletindo um complexo de sensações sobre o evento ou objeto em questão) sobre o significado (dicionarizado, o significado mais estável, o que há de comum entre os sentidos que permite que as pessoas se entendam sobre o que está sendo conversado). Assim, na fala interior o sentido prevalece, mas na escrita ou na fala oral, trata-se de permitir que o  outro compreenda o que está sendo dito, portanto, os significados prevalecem. Mesmo que os sujeitos tenham recorrido ao sentido que aquela sentença lhes trazia (por exemplo os problemas da enchente lembrando-o de paredes quebradas; ou divertir-se com ausência de um professor pela presença de outro professor, o de educação física), tinham o trabalho de transformá-los ou priorizar o significado, tanto na fala quanto na escrita, para que o interlocutor, no caso o pesquisador, pudesse compreendê-lo.
A proposta de escrita feita aos alunos pesquisados nesse trabalho não era para a realização de uma produção espontânea, com maiores elaborações escritas, mas apenas uma reapresentação de uma sentença lida, o que facilitou essa passagem entre a fala oral e a escrita. Ainda assim, ficaram pendentes a questão de se produzir, de forma adequada, conforme convenção em nossa cultura, a forma como deve ser apresentada a escrita.
No caso dos sujeitos desse trabalho, esse pareceu ser o problema maior, mas sabe-se que há crianças que sequer reconhecem as letras, ou se a reconhecem, não conseguem atribuir significados a elas.
Os resultados, portanto, indicaram que diante proposta de leitura, interpretação e reprodução oral e escrita de sentenças dadas, os alunos demonstraram: a) apreensão do significado da frase lida; b) expressão deste significado nos detalhes do desenho e na fala; c) criação de diferentes formas para expressar aqueles significados apreendidos; d) distorções na escrita em relação à sua forma convencional – erros de grafia ou concordância, ausência ou troca de letras, mas manutenção do sentido da frase.
A escrita é o culminar de um processo elaborado de representação, que passa por diferentes manifestações em sua construção - pensamento, fala oral e interior - até chegar à sua forma mais abstrata e convencional. 
Faz-se necessário, a partir dessas reflexões o aprofundamento em algumas questões que surgiram e pedem maior discussão: a relação entre a fala e a escrita mais elaborada, a passagem da fala para a representação de segunda ordem, especialmente naquelas crianças que apresentam dificuldades nesse processo. Tal questão é relevante na medida em que a compreensão do processo de apropriação da escrita, assim como das relações entre a linguagem e pensamento 
são a chave para a compreensão da consciência humana. As palavras desempenham um papel central não só no desenvolvimento do pensamento, mas também na evolução histórica da consciência como um todo. Uma palavra é um microcosmo da consciência humana (VIGOTSKI, 1993, p. 132).
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