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Introdução

	Esta pesquisa, em andamento, tem por objetivo analisar o processo de interação entre pares em atividades de interpretação de textos poéticos. Os textos, definidos em função do período literário trabalhado no momento da pesquisa e de acordo com o conteúdo programático do 2º ano do Ensino Médio, versam sobre o Parnasianismo e o Simbolismo.  A escolha do gênero poético deve-se ao grau de dificuldades apresentado pelos alunos quando solicitados à interpretá-lo.
Vários autores vêm pesquisando as questões da leitura como Orlandi (1986), Smolka (1995), Kleiman (1997), Lajolo (1995), Zilberman (1991), Cândido(1996) e investigam as dificuldades que os alunos têm ou possam ter no trabalho de interpretação de textos. No caso de textos poéticos as dificuldades dos alunos não decorrem simplesmente do desconhecimento prévio sobre tal texto, mas também da falta de leitura ou das suas histórias de leitura e do pouco contato que hoje os jovens têm com a poesia. Para tanto, é importante planejar e executar atividades acerca do conteúdo, da estrutura e das diversas partes que compõem o texto, não esquecendo, ainda, das condições de produção e do contexto histórico-cultural. Assim, para facilitar a interpretação pretendida é necessário que se proporcione  situações reais de interação e de mediação. A interpretação deve ser guiada  dentro das várias possibilidades de leitura que o texto proporciona, sem desconsiderar o sentido pretendido nele.
	A aprendizagem de interpretação de textos compreende o desenvolvimento da capacidade de coordenar conhecimentos dos vários sentidos que um texto poético proporciona. O leitor precisa usar informações acerca da poesia, como as condições de produção, o contexto histórico-cultural, as marcas no texto, a análise formal ou estilística (organização dos versos em estrofes; a métrica; o ritmo melódico e as combinações sônicas,  marcado pelas rimas, aliterações, ecos) e a análise temática (o assunto tratado; a subjetividade: emoção, imaginação do poeta; a intertextualidade: os muitos diálogos entre os textos, uns influenciam outros, ou podem opor-se a outros, apoiar, criticar, alimentar(-se de) outros).
	Oliveira (2000), Góes (2000), Laplane (2000), Wertsch & Hichimann(1987) e Moll (1996) salientam a importância da interação para construção do conhecimento. Muita coisa ainda está por ser feita, assim como, caracterizar os diferentes processos interacionais e as conseqüências que isso traria sobre a atividade coletiva e individual.
	No contexto escolar, Vygotsky (1991a) diz que, é necessário considerar o nível de desenvolvimento potencial dos alunos, isto é, quanto a criança é capaz de aprender sob a orientação de um adulto ou em interação com um colega mais capaz, confrontando com o nível de desenvolvimento real, ou seja o que a criança é capaz de fazer sozinha. Essa distância, entre o nível de desenvolvimento real e o potencial, a qual Vygotsky chamou de Zona de Desenvolvimento Proximal. As interações ocorrem fornecendo bases para novas aprendizagens. Davis, Silva e Espósito (1989), afirmam que: 
"a interação com o outro - seja ele um adulto ou uma criança mais experiente - adquire, assim, um caráter estruturante na construção do conhecimento na medida em que oferece, além da dimensão afetiva, desafio e apoio para a atividade cognitiva. A interação social atua dessa forma, sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, fazendo com que processos maturacionais em andamento venham a se completar, fornecendo novas bases para novas aprendizagens.." (p.52)

	Essa intervenção do mais capaz deve orientar e intermediar trocas, favorecendo o conflito cognitivo e provocando soluções. A própria atividade individual de leitura interpretativa é uma situação de interação, entre o texto e o leitor, e tem a sua importância para servir de confronto com outras atividades individuais e para nortear,  em um segundo momento,  a interação entre duplas. 
	Através das diferenças individuais, a troca de experiências vai sendo edificada, a partir da reflexão e da construção social do conhecimento sustentada pela interação dos indivíduos envolvidos. Essa interação entre os sujeitos é fundamental para o desenvolvimento pessoal e social, pois ela busca transformar a realidade de cada sujeito, mediante um sistema de trocas. 
 
"A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas de "brotos"ou "flores"do desenvolvimento, ao invés de frutos do desenvolvimento" ( Vigotski, 1991,  p.97).
	
	Desse modo esse autor considera: "... aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje, será o nível de desenvolvimento real amanhã - ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã"(p.98). Neste caso, a zona de desenvolvimento proximal pode tornar-se conceito ou um método para os problemas do ensino-aprendizagem. Oliveira (1999) diz que "é na zona de desenvolvimento proximal que a interferência de outros indivíduos é a mais transformadora" (p.61).
	O trabalho em pares pode favorecer a tomada de consciência acerca das decisões a seguir. O partilhar de idéias, durante a atividade, pode levar à interação dos alunos na interpretação. Dessa forma, pretende-se investigar se o trabalho de interação entre os pares é vantajoso no processo da competência da leitura de poesia.

Metodologia
	Os dados foram construídos por meio da análise microgenética, derivada das proposições metodológicas de Vygotsky (1991), que tem como princípio básico a análise de processos enfocando o produto de desenvolvimento, interpretando e explicando comportamentos.
A análise microgenética permite evidenciar a relação entre professor-investigador e alunos de uma turma do 2o. ano do Ensino Médio, na disciplina de Língua Portuguesa, na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias A reforma curricular do Ensino Médio estabelece a divisão do conhecimento escolar em áreas. Os conhecimentos de Língua Portuguesa passam a pertencer à área - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. (PCN, 1999, p.32), de uma escola pública estadual, de Ituverava, ao trabalhar com a interpretação de textos poéticos. Para tanto, são utilizadas estratégias de intervenção baseadas no método de agrupamento dos alunos desenvolvido por Leal & Luz (2000), dentro da sessão observacional limitada. Esse procedimento tem como base a análise de processos, interpretação e explicação de  comportamentos e pretende mostrar o grau de transição do funcionamento interpsicológico para o funcionamento intrapsicológico, durante a solução de situações-problema entre o texto e o leitor.

A pesquisa
	Iniciou-se o trabalho individual  fazendo a leitura da poesia “Música da Morte”, de Cruz e Sousa. 	Terminada a discussão, foi solicitado, aos alunos, que lessem um texto explicando as características do Simbolismo e foi apresentado o contexto histórico-cultural do autor em questão.
	Na segunda atividade, eles compararam essa poesia com outro texto do Parnasianismo, estudado anteriormente. A preocupação da maioria foi analisar e comparar o aspecto formal. Essa atitude foi considerada positiva, pois a principal característica da poesia do Parnasianismo é o culto à forma.
	Na terceira atividade, ainda, individualmente, eles analisaram os aspectos temáticos. Nesse aspecto eles apresentaram maiores dificuldades, tanto na interpretação do texto poético, quanto no entendimento de sua mensagem.
	Na aula seguinte, foi apresentado outra poesia : “Passou o Outono já, já torna o frio...”, de Camilo Pessanha, que despertou o interesse dos alunos.
	Ainda, individualmente, os alunos leram a poesia e fizeram a análise formal com desenvoltura, mas a análise temática foi um fracasso. Muitos alunos se recusaram a responder, outros apenas copiaram trechos da poesia, mesmo já tendo estudado o contexto histórico-cultural.
	A partir dos resultados os alunos foram classificados, em acordo com Leal & Luz (2000), em três níveis: fraco, médio e forte.
·	Fraco: interpretações que ficaram mais restritas só ao aspecto formal.
·	Médio: além do aspecto formal já deram sinais de alguns passos para a interpretação.
·	Forte: análise formal bem organizada e preocupação com o tema da poesia, atentando já para aspectos interpretativos do discurso.
Analisadas e classificadas as interpretações individuais, os alunos foram agrupados em duplas seguindo o esquema forte/forte; forte/médio; forte/fraco; médio/médio; médio/fraco; fraco/fraco .

O trabalho em duplas
	 O objetivo do trabalho era a interpretação da poesia para verificar as várias possibilidades de leitura que ela nos oferece. Sendo assim, seria necessário que os alunos conhecessem as questões de produção do texto, quando foi escrito, o autor, o período literário com suas características e, também, as metáforas usadas. Para tanto, foi solicitado aos alunos a leitura de um texto sobre o Simbolismo e, em seguida, houve a discussão.
	 Os alunos, classificados de acordo com as suas respostas em fraco, médio e forte foram agrupados em duplas, seguindo o esquema descrito anteriormente. Agora, organizados  em duplas, os alunos retomaram as questões que não ficaram resolvidas individualmente. 

Resultados e Conclusões
A interação do tipo forte/forte continuou forte; a forte/médio e forte/fraca, passaram a ser forte; enquanto que a fraca/fraca continuou fraca; a fraca/média e a média/média continuou média. Não houve nenhuma dupla que apresentasse um leitura interpretativa inferior aos textos individuais. Elas se mantiveram ou cresceram na atividade proposta. Assim, como os resultados obtidos por  Leal & Luz (2000), em que o aluno fraco auxiliado pelo forte  cresceu no seu conhecimento.
	As análises das interações foram realizadas de duas maneira. Primeiro, através da leitura da poesia, depois foram propostas as atividades interpretativas. As duplas  conversaram sobre o texto, analisaram as possibilidades possíveis e escreveram o que foi apreendido. Com isso foi verificado um melhor desempenho do trabalho dos alunos, na sala de aula, com a troca de idéias refazendo as suas respostas. Essa troca de experiência pode favorecer a aprendizagem dos alunos e facilitar o processo de construção do conhecimento.
Essa atividade, iniciada com esse estudo exploratório e parcial, aponta expectativas promissoras para avançar mais no processo ensino-aprendizagem, considerando a importância do professor como mediador e do outro no processo de interação, observando como a interferência do mais forte na Zona de Desenvolvimento Proximal do mais fraco traz resultados positivos.	
	O ato de interpretar uma poesia não pode ficar restrito a sua forma de apresentação sobre uma página, ou seja, como ocorre a disposição das palavras, dos versos, das rimas e das estrofes. É necessário ressaltar os signos que compõem essa poesia e que a sua consciência remeta a significados. Interpretar uma poesia é superar o texto escrito e para que isso ocorra deve-se considerar entre vários aspectos o conhecimento e a experiência do leitor. 
Bordini (1989), nos diz que "a verdadeira possibilidade de coexistência entre poesia e escola é a de que o poema possa dizer-se, para que o aluno também possa."(p.65). 
	 Quando a poesia é trabalhada para ser compreendida no seu contexto histórico-social e alcançar o objetivo desejado, seguimos a perspectiva de Vygotsky (1991), que diz:
 "Na elaboração histórico-cultural, um processo interpessoal se transforma em processo intrapessoal (...) e essa transformação é resultado de uma longa série de eventos em desenvolvimento. Isto se aplica a funções com a atenção voluntária, a memória lógica, a formação de conceitos. Todas as funções psicológicas especificamente humanas se originam nas relações entre indivíduos. A internalização das formas culturais de comportamento envolvem a reconstrução da atividade psicológica através de signos"(p.57).
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