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RESUMO

Esta pesquisa de perspectiva qualitativa tem como objetivo investigar a relação do jovem 
aluno do ensino médio, com a leitura, a partir do discurso corrente que diz que “o jovem 
não gosta de ler”. Para tanto, os três temas referenciados no discurso - o jovem, a leitura e 
o leitor - são evidenciados e postos em análise. Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa, 
inserida  na  linha  “Formação  e  Profissionalização  Docente”,  é  analisar  o  discurso  da 
considerada não-leitura dos jovens alunos, o qual é colocado na tessitura desse trabalho 
por  meio das vozes  de 20 alunos do 3° ano do ensino  médio,  estudantes  do Colégio 
Estadual  Américo  Antunes  da  cidade  de  São  Luís  de  Montes  Belos,  Goiás.  As 
contribuições  teóricas  advêm dos estudos  da História  Cultural  com Chartier,  Darnton, 
entre outros autores, a partir de três noções: representações, práticas e apropriações  de 
leitura que ressignificam a história da leitura e de leitores comuns. Outras contribuições 
vêm dos estudos da Análise de Discurso de Linha Francesa, especialmente com Orlandi e 
com Abramo e Sposito, entre outros, os estudos de Sociologia  da Juventude. Ainda, como 
esta pesquisa está comprometida com a educação alguns estudos que envolvem esta área 
estão aqui presentes através dos autores Silva, Soares, Freire e outros. As discussões são 
atravessadas por uma perspectiva histórico-social e cultural do homem e da sociedade a 
qual  pressupõe  o  movimento  dos  sentidos  e  o  processo  de  interação  verbal  entre  os 
sujeitos sociais, desse modo, as contribuições dos estudos de Bakhtin sobre a linguagem 
tornam-se referências importantes. A interlocução com esses aportes teóricos e com as 
vozes dos 20 alunos entrevistados permitiu afirmar que o jovem é leitor e se relaciona 
com a  leitura de múltiplos textos tanto em espaços formais quanto informais. Fato que 
aponta para a necessidade de se revisitar e ressignificar o discurso da ”não-representação 
de leitura” dos jovens alunos, especialmente, na escola. 
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