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A pesquisa A Literatura e suas Apropriações (insubmissas) por Leitores Jovens trata da relação literatura/escola, focalizando dois eixos: a análise das práticas de leitura literária e a análise dos modos de apropriação das obras por leitores jovens de duas escolas de Belo Horizonte, uma pública e uma particular. Ela permite, por um lado, que se examine se textos considerados literários são facilmente "escolarizados", tornando-se leituras obrigatórias, e, por outro, que se verifique se existem textos literários avessos a qualquer perspectiva moduladora das representações sociais transmitidas e perpetuadas pela escola. Além disso, possibilita a observação de indicadores ora de submissão, ora de insubmissão aos valores legitimados pelas instituições em jogo, ou seja, a literatura e a escola - que se revelam nos modos de apropriação das narrativas por jovens leitores.

O estudo de campo realizado durante o ano 2000 propôs examinar modos e práticas de leitura literária em duas escolas que desenvolvem o projeto de nome Giroletras. A organização do material coletado se estrutura segundo as instâncias de socialização da leitura literária no contexto escolar, sendo as duas primeiras aquelas que tratam dos processos de mediação propriamente ditos, entre os quais se colocam os papéis da bibliotecária ou da auxiliar de biblioteca e aqueles exercidos pelas professoras e seus instrumentos didático-pedagógicos na abordagem literária; e a última, a que pretende uma aproximação dos sujeitos leitores, em relação uns com os outros e com os projetos implementados pela instituição escolar. Nesta última instância de análise, serão abordados aspectos da produção literária tais como a construção textual e intertextual que se configura nas obras que tenham sido lidas pelos alunos e outros referentes ao projeto editorial como um todo em sua relação com o público-alvo.

Além da natureza empírica desses dois eixos, a pesquisa traça o mapeamento histórico de constituição do campo da literatura para jovens no Brasil e do seu ensino. No sentido de aprofundar a compreensão das relações entre literatura e escola, a tese focaliza inicialmente as matrizes históricas e teóricas da literatura para jovens no Brasil, sob a perspectiva da modernidade, idéia a partir da qual se forma um conceito de literatura na contemporaneidade. O conceito de modernidade destaca o ponto de vista da historicidade da literatura, marcada por noções estéticas e valores correspondentes à consciência moderna em diferentes tempos históricos. Tal perspectiva possibilita que se projete a figura de Lobato, sobretudo no campo de literatura infantil e juvenil, como aquele escritor que fez do conceito de modernidade uma referência para seus projetos literários e de vida. Modernidade extensiva também aos aspectos que se referem aos mecanismos de  circulação, visto que o conjunto da obra, segundo a ótica do projeto lobatiano de distribuição de livros, foi responsável pela ampliação do público leitor, numa época em que predominavam, nas bibliotecas públicas, que compreendem os espaços de melhor visibilidade desse "gênero" literário, obras da literatura portuguesa e obras traduzidas. A modernidade de Lobato resultaria, anos depois do primeiro livro publicado, na identificação de escritores chamados "filhos de Lobato", filiação assumida por propostas inovadoras, para as quais o que passa a valer é a não adequação a modelos fechados, a não repetição, em respeito à inteligência e à inventividade de crianças e jovens. 

A literatura infantil e juvenil passa depois a ser tema também nas academias e são os trabalhos de pesquisadores que reforçam o conceito contemporâneo de literatura para crianças e jovens, principalmente a partir da década de 70. A invenção, o rompimento de expectativas, o choque que permite a reformulação de concepções acerca do estar no mundo, as relações intertextuais com as quais se amplia o diálogo entre formas artísticas e culturas, são alguns dos aspectos que traduzem uma visão contemporânea da literatura, e que se ligam a uma tradição da qual somos uma ramificação como ensinou, com serenidade, Antonio Candido. Esta digressão sobre a modernidade serve como ponto de partida para que se situe a literatura brasileira, mais especificamente a literatura para crianças e jovens, no contexto mais abrangente de discussões literárias recentes, inter-relacionadas, interdependentes. E é através de Monteiro Lobato, divisor de águas da produção infanto-juvenil no Brasil, que se inicia a abordagem mais específica do objeto da pesquisa, que se desdobrará em análise de dados coletados em  pesquisa de campo.

Na pesquisa de campo foram coletados e reunidos registros de atividades escolares, entrevistas com os alunos, registros de aulas, entrevistas com professoras e bibliotecárias, registros de atividades promovidas por equipe de coordenação do projeto Giroletras da Regional Barreiro, registros de atividades desenvolvidas nas feiras, resenhas, textos biográficos, jornais, anotações. Duas perguntas principais orientaram a organização do conjunto heterogêneo dos dados: Que livros de literatura os jovens escolhem? Como os jovens lêem os textos que escolhem? Estas perguntas orientaram não só o recorte do conteúdo das entrevistas (semi-estruturadas), como contribuíram na organização das etapas de análise. Interessava-se, assim, a pesquisa pelas categorias e concepções implícitas nas escolhas, nos modos de ler ou nas apropriações do literário realizadas pelos jovens, no contexto mais amplo das práticas e mediações escolares.

O quadro desenhado na organização dos dados coletados não possui, no entanto, uma estrutura fixa, pois sabemos o quanto é difícil na pesquisa em Ciências Humanas isolar elementos para análise. Como ensina Ginzburg, "a realidade é opaca, mas há certos pontos - pistas, sintomas - que nos permitem decifrá-la" GINZBURG, Carlo. Chaves do Mistério: Morelle, Freud e Sherlock Holmes. In: ECO, Umberto & SEBEOK, Thomas A. (Orgs.) O Signo de Três. São Paulo: Perspectiva, 1991. p. 127.. Essa atenção às pistas, aos sintomas, foi, dessa forma, uma linha metodológica para aproximação dos objetos múltiplos  nesta pesquisa. Quando se toma, por exemplo, os dados da entrevista percebe-se que eles se relacionam continuamente com outros presentes nas atividades escolares ou com aspectos da história pessoal de formação dos leitores, que ultrapassam o âmbito das formas visíveis de escolarização da literatura. O traçado metodológico da pesquisa de campo se define ainda não só por referenciais das teorias da recepção, ou seja, aquelas que consideram o leitor e a leitura como elementos importantes para os estudos literários, como pela sociologia da leitura e da literatura, sem a qual seria impossível compreender as formas de apropriação do literário em instituições escolares Para Bourdieu, a escola tal como a igreja delimita "o que merece ser transmitido e reconhecido e o que não merece, reproduz continuamente a distinção entre as obras consagradas e as ilegitímas e, ao mesmo tempo, entre a maneira legítima e a ilegítima de abordar as obras legítimas", o que vale para as instituições francesas, e que nos interessa como tema de investigação nas escolas desta pesquisa. BOURDIEU, Pierre. As Regras da Arte. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 169. de meios sociais tão diversos como os dos leitores reais da pesquisa. Instituições  que traduzem modos peculiares de circulação e recepção de bens culturais. 

Uma pesquisa sobre a leitura literária na área da Educação tem como objetivo elucidar aspectos pouco estudados da literatura para jovens e da leitura literária na escola, visto que poucos são os trabalhos sobre essa fase de formação de leitores, na qual aos poucos se abandona a literatura infantil e ainda não há grande interesse pela literatura para adultos. Fase muitas vezes simplificada como transição, o que, no senso comum, caracteriza a própria adolescência. 

A análise de obras representativas de uma estética contemporânea produzidas para jovens e da sua recepção escolar propicia a identificação de valores e funções literários que legitimam as obras, perpetuando suas práticas de leitura e seus modos de apropriação, ou, ao romper com modelos tradicionais de mediação/recepção, instaurando novos valores. As diferentes linhas de ações se projetam num quadro abrangente de produções culturais em diálogo nas diferentes comunidades pesquisadas,. Espaços de circulação de livros que se afirmam e desejam ser também reconhecidas como comunidade de leitores da literatura.

Em resumo, a pesquisa aborda a literatura para jovens pelo viés da modernidade. Modernidade que coincide com diversos tempos históricos em que, em seu nome, projetos estéticos anunciavam outros modos - novos, mas em diálogo permanente com a tradição - de compreensão da arte literária. Parte-se, portanto, de um discurso crítico, para que, na análise do material coletado na pesquisa de campo, se focalizem as práticas cotidianas de leitura literária de jovens, no interior das escolas, uma de suas formas de circulação social (a mais forte delas nessa fase de formação de leitor), para, então, verificar em que medida a apropriação feita por eles partilha ou não das concepções críticas e teóricas na levantadas na pesquisa bibliográfica. A literatura, quando voltamos nosso olhar para a escola, aparece como objeto de uma das práticas sociais de leitura que se manifestam em seu interior. Por isso, por constituir parte de um conjunto mais amplo dentro do qual efetuam-se trocas e perpassam valores, é necessário que se trabalhe com o conceito de letramento Magda Soares, em Letramento: um tema em três gêneros (editora Autêntica) fala do aparecimento da palavra no campo da Educação e das Ciências Lingüísticas, citando os nomes de Mary Kato, que usa a palavra no livro No mundo da escrita: uma perspectiva sociolingüística, em 1986; depois viria Leda Verdiani Tfouni, em 1988, que a emprega no livro Adultos não alfabetizados: o avesso do avesso, e mais recentemente o uso vai se disseminando, o que indica o título-tema, em 1995, do livro organizado por Ângela Kleiman: Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. p. 15., que evita que este tipo de leitura se distancie do conjunto aberto de textos, e seja tomado isoladamente, o que seria desastroso para os objetivos desta pesquisa. 

Ainda sobre a importância de compreensão da leitura literária como faceta do amplo domínio das práticas de leitura, convém mencionar o destaque que ganha na atualidade a noção de gênero, como condição básica de inserção dos sujeitos no mundo letrado, já que em todas as situações com as quais nos deparamos e diante das quais devemos responder como sujeitos nas relações sociais, ativamos conhecimentos sobre o gênero apropriado ao momento em que se processa a interação. Esta operação ocorre a todo momento de nossas vidas e aparece sob as mais variadas formas comunicativas, desde procedimentos de conduta que orientam o ir e vir das pessoas nas grandes cidades, incitadas a codificar sinais sem os quais não podem sair do seu bairro ou da sua rua, até operações de práticas de compreensão e de produção oral e escrita que exigem dos sujeitos o desenvolvimento de um conjunto de habilidades menos usuais e, por isso mesmo, mais dependentes da mediação de terceiros para que a comunicação, de fato, possa se estabelecer. Bens culturais, cujos valores são construídos historicamente, os livros de literatura dependem das práticas sociais, dos modos de apropriação, das crenças e dos valores partilhados por leitores de uma dada comunidade. Concluímos reforçando a idéia de que, na infância e na juventude, para muitas comunidades de leitores, tais práticas se efetivam quase exclusivamente na escola, e podem, a partir dela, se projetar para o universo familiar dos alunos e propiciar, dessa forma, o encontro de que fala Benedito Nunes quando se experimenta esteticamente o texto literário:

... da adesão a esse "mundo de papel", quando retornamos ao real, nossa experiência, ampliada e renovada pela experiência da obra, à luz do que nos revelou, possibilita redescobri-lo, sentindo-o e 
pensando-o de maneira diferente e nova. A ilusão, a mentira, o fingimento da ficção aclara o real ao desligar-se dele, transfigurando-o; e aclara-o já pelo insight que em nós provocou. NUNES, Benedito. "Ética e Leitura." Leitura: Teoria e Prática. Campinas: ALB, nº 27, Ano 15, p. 3-9, jun/1996. 
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ESQUEMA DO PÔSTER
A - Especificações Formais:
·	pôster tem as seguintes dimensões: 60 X 90 cm, a 4 cores.
B - Especificações do conteúdo:
I- Apresentação:
·	Título
·	Autoria
·	Apoio

II- Dados sobre a pesquisa:
1. eixos da pesquisa empírica
1.1- objetivos e alcance
2. eixos da pesquisa bibliográfica
2.1- pertinência e relevância do trabalho

III- Programação visual do pôster
1. uso de algumas ilustrações de Laerte para o livro Minhas memórias de Lobato, de Luciana Sandroni, uma proposta intertextual em diálogo com a obra de Lobato, e que é retomada, no pôster, como recurso visual emblemático da história da literatura para jovens no Brasil.



