
 

 

 LABORATÓRIO DE ESTUDOS EM ANÁLISE DE DISCURSO (LEAD). 

PROJETO DE PESQUISA: PRODUÇÃO DA LEITURA EM DIFERENTES 

MATERIALIDADES DISCURSIVAS 

 

O Laboratório de Estudos em Análise de Discurso (LEAD), fundado em 2012, surgiu 

a partir de uma ação conjunta da profa. Dra. Aracy Ernst, coordenadora do Laboratório desde 

então, e seus alunos, na época aspirantes ao título de doutor, pelo Programa de Pós-Graduação 

em Letras da Universidade Católica de Pelotas. Tal empreendimento tomou forma a partir da 

inquietação do grupo por questões que colocam em jogo a relação entre Inconsciente e 

Ideologia na língua, conceitos fundadores da Análise de Discurso de vertente francesa (AD); 

demanda que ganhava vulto/consistência a cada encontro das disciplinas de Leituras 

Orientadas e lhes exigia maior aprofundamento teórico.  

Foi então que o grupo decidiu dar vida ao LEAD, que aqui apresentamos, cujo 

objetivo é o tratamento teórico-analítico da leitura como prática de significação que 

materializa, sob formas diversas, o discurso. É imprescindível destacar que o discurso sobre o 

qual dedicamos nossos estudos se realiza no sujeito empírico, que é mero “porta-voz” dos 

dizeres. Dito de outro modo, nós, assim como Michel Pêcheux (fundador da AD), buscamos 

compreender o funcionamento do discurso produzido em diferentes materialidades (verbais, 

visuais, verbo-visuais), a partir da interlocução com reflexões já desenvolvidas por pensadores 

como Hegel, Marx, Freud, Lacan, Spinoza, Althusser, Žižek, Courtine e Foucault, dentre 

outros. 

O Laboratório, inicialmente idealizado na sala-de-aula durante o primeiro semestre de 

2012, passa a acolher pesquisadores de outras instituições a partir de 2014. Dentre as 

instituições que integram o LEAD, somam-se UFPel, IFSul, IFRS, FURG, Unipampa e URI. 

Assim, como projeto integrador, o LEAD foi ampliado e, hoje, representa as Regiões Sudeste 

e Sudoeste do Rio Grande do Sul em eventos de renome na área de Estudos do Discurso e da 

Linguagem, tais como SEAD, SEDISC e SEDiAr. 

 Nesse sentido, enfatizamos que os objetivos do Laboratório não se restringem aos 

intramuros da Academia, visto que promove espaços de debate através de encontros semanais 

de estudos, além de mesas-redondas e minicursos cujo objetivo é atingir a comunidade 



 

acadêmica e publicizar as pesquisas que vem sendo realizadas pelo grupo no campo da análise 

de diferentes materialidades. Almeja-se, aí, o estabelecimento de redes de colaboração com os 

distintos estratos da Universidade, assim como a comunidade escolar local e movimentos 

sociais. Além dessas atividades, o LEAD também organiza palestras com pesquisadores 

visitantes de outras instituições (atividade que é aberta à comunidade) e, que visa à promoção 

do diálogo, o estreitamento das relações entre áreas afins e a compreensão dos conceitos que 

se imbricam na constituição de nosso objeto: o Discurso. 

Assim, o Laboratório, hoje sediado na Universidade Federal de Pelotas, propõe-se a 

atuar em um espaço tríduo: o da discussão epistemológica, o do fomento à produção 

acadêmica e o da extensão, com vistas a integrar os pesquisadores entre si e com a 

comunidade. Estes empreendimentos efetivam-se pela definição de linhas de pesquisa e pelo 

desenvolvimento de subprojetos, levados a cabo por pesquisadores cuja formação e/ou área de 

atuação é a da AD de filiação pecheutiana, ou a ela correlata.  

Atualmente, o LEAD congrega sete linhas de pesquisa, são elas: Discurso, ideologia e 

inconsciente, Discurso e(m) imagem; Discurso, política e história; Discurso e ensino; 

Discurso, tecnologias e mídias; Discurso e gênero; e, Discurso Jurídico. No âmbito da linha 

seis, Discurso e gênero, aquela, particularmente, afim à temática do VII Seminário Corpo, 

Gênero e Sexualidade: resistências e ocupa(ações) nos espaços de educação, do III 

Seminário Internacional Corpo, Gênero e Sexualidade e do III Luso-Brasileiro Educação em 

Sexualidade, Género, Saúde e Sustentabilidade, damos ênfase a alguns dos trabalhos nela 

desenvolvidos, como Assumpção e Freitas (2018), Assumpção, Martins e Pereira (2016), 

Edral, Assumpção e Martins (2016), Ernst e Brum (2017), Ernst e Quevedo (2014), Ernst, 

Silveira e Flores (2017), Martins e Ernst (2017), Pereira e Quevedo (2014), Rodrigues (2017, 

2011) Quevedo (2015), Silva (2016), Silva e Cazarin (2015), Silva e Lima (2017) e Vinhas 

(2015, 2016). 

Desse modo, o LEAD constitui-se como campo de trabalho e locus enunciativo 

voltado: à abordagem teórico-analítica da leitura enquanto gesto que se insere na ordem do 

simbólico e que possui existência material e, logo, é determinada pelas ordens da História e 

do Inconsciente; à divulgação científica de uma compreensão de leitura, tida como prática 

discursiva que (re)borda o fio da língua(gem) no tecido da história, cujo motor é a luta de 

classes e cuja realidade se sustenta a partir das “evidências” ideológicas que (re)produz; e, por 

fim, à efetivação de práticas que materializam os avanços da Análise de Discurso no fazer 

científico e no fazer docente, intimamente articulados ao fazer político e fundamentados no 



 

chamado de Pêcheux em Só há causa daquilo que falha (2014): “é preciso ousar se revoltar”, 

“é preciso ousar pensar por si mesmo” (p. 281).     
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