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Segundo Roland Barthes, num trabalho intitulado “Jovens pesquisadores”, em todo lugar 
onde se ponha em ação uma atividade de significância segundo regras de combinação, de 
transformação e de deslocamento, há Texto: nas produções escritas, por certo, mas também 
nos jogos de imagens, de signos, de objetos – nos filmes, nas histórias em quadrinhos, nos 
objetos rituais. Neste curso, dirigido a alunos de Mestrado e Doutorado, os objetivos 
específicos são: (i) assumir a diversidade de textos e gêneros implicados nas pesquisas em 
Lingüística Aplicada e nos estudos da linguagem em geral; (ii) discutir formas de análise de 
textos e gêneros constitutivos desse tipo de pesquisa: orais, escritos, visuais, verbo-visuais; 
(iii) contribuir para a consciência crítica e analítica do pesquisador diante dos textos 
constitutivos da pesquisa, aí incluído o seu.  
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