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O grupo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso (GEPAD) tem como objetivo estudar e 

proporcionar o acesso à leitura de referências na área teórico-metodológica da Análise de 

Discurso, de matriz francesa, a partir de Michel Pêcheux, e analisar o discurso, em diversas 

materialidades significantes, produzido por diferentes posições-sujeito, na perspectiva 

discursiva materialista, para compreender seu funcionamento discursivo, visando a interpretar 

os processos de significação que nele se instauram. O grupo também se dedica a refletir sobre 

questões pertinentes à teoria, estabelecendo diálogos e/ou contrapontos com aspectos teórico-

metodológicos de outras teorias situadas no campo de estudos da linguagem. Além disso, é 

objetivo do GEPAD estudar processos de subjetivação e a constitutividade na relação entre 

sujeito, língua, sociedade e história, mostrando que os sentidos são efeitos que se produzem 

ideologicamente. Reúne-se, na Universidade Estadual Paulista, mensalmente para: estudar os 

enunciados no confronto entre o simbólico e o político, discutindo o funcionamento do político 

no social; tecer e partilhar observações e análises discursivas; estimular e viabilizar a 

participação dos integrantes em eventos acadêmicos e científicos nacionais e internacionais; 

mobilizar conceitos da AD para o ensino de Língua Portuguesa, sobretudo o ensino de leitura; 

estudar a posição-sujeito professor e o seu posicionamento teórico-prático, como sujeito de 

determinada formação discursiva e ideológica, procurando desvelar o que há de implícito, ou 

silenciado, tanto no processo de formação como no de atuação; desenvolver pesquisas nessa 

área e publicá-las em revistas, periódicos e livros; possibilitar o desenvolvimento de 

Dissertações, Teses, Iniciação Científica e Trabalho de Conclusão de Curso na área da AD. A 

metodologia de pesquisa é a da Análise de Discurso materialista. As temáticas dos estudos são 

relativas aos conceitos-chave da Teoria do Discurso e do dispositivo teórico-analítico.  
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Este trabalho inscreve-se no quadro teórico-metodológico da Análise do Discurso francesa 

(AD), principalmente a partir dos trabalhos de Michel Pêcheux e Eni Orlandi, e tem como tema 

central a imagem do leitor na escola. Seu objetivo é compreender parte do processo discursivo 

em jogo na relação do professor e do aluno com o objeto discursivo leitor, buscando refletir 

sobre os sentidos de leitor que circulam entre os professores. O estudo teve como ponto de 

partida a constatação de que a função da escola é formar sujeitos leitores que possam fazer a 

relação entre explícitos e implícitos e inter-relacionar o dito e o não-dito, interligando língua 

com história. Para atingir tal objetivo, analisamos enunciados a respeito do leitor produzidos por 

nove professores de diversas disciplinas dos anos finais de cada ciclo da Educação Básica, 

dentro do espaço escolar, em situação de entrevista. Esta foi formada por um conjunto de 

questões, enunciadas em forma de pergunta, cuja organização possibilitou aos interlocutores 

expressarem-se sobre o objeto discurso leitor funcionando na escola. As respostas a essas 

questões constituem o material de análise, que é de corpus experimental. Cada resposta foi 

considerada um texto, o qual constitui o objeto discursivo do trabalho analítico. Dessa 

materialidade significante, foram recortadas sequências discursivas relacionadas ao objeto 

discursivo leitor.  O trabalho analítico pautou-se nos três momentos de análise da AD para 

passarmos do texto (respostas dos professores) ao discurso compreendido no processo de 

análise, para que, dessa forma, pudéssemos compreender como se constituem os sentidos desse 

objeto discursivo (leitor) na escola. Levamos em consideração, na análise dessas entrevistas, a 

questão do jogo de imagens, isto é, as relações imaginárias que estão sendo produzidas entre os 

interlocutores, de uma entrevista (professores), resultantes de projeções. Como resultado, 

pontuamos os vários sentidos de leitor que circulam no espaço escolar e descrevemos os jogos 

de imagens e os mecanismos de antecipação que ocorrem nas enunciações.   
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