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RESUMO

A Pesquisa universitária como um espaço de formação: resultados parciais

Esta comunicação apresenta os resultados parciais do plano de trabalho “A Pesquisa universitária como um espaço de formação”, o qual está inserido no projeto de pesquisa

“Livros Didáticos de Língua Portuguesa do PNLD/2016: navegando pelas informações a partir dos gêneros digitais”. O objetivo deste plano de trabalho é analisar como os LDs do

4º e 5º anos do Ensino Fundamental aprovados no PNLD/2016 e escolhidos pelos professores da Rede Municipal de Barbacena trabalham os gêneros digitais, ou seja, buscamos

investigar de que forma estes gêneros são trabalhados, se enquanto objetos de ensino ou como meio para o ensino de outros objetos e se a transferência do suporte virtual para

o impresso não compromete a compreensão da função sócio-comunicativa do gênero digital. Conforme o cronograma, realizamos uma visita à Secretaria Municipal de Educação

de Barbacena para ter acesso aos relatórios do processo de escolha dos LDs do PNLD/2016 e organizar o quantitativo das coleções adotadas. Nosso objetivo, conforme o projeto

de pesquisa, é analisar detalhadamente as quatro mais adotadas. São elas: Ápis, adotada por cinco escolas, Projeto Coopera, por duas escolas e  Porta Aberta e Manacá, cada

uma por uma escola diferente.  Estamos realizando os  ciclos de estudos, as leituras sobre as Políticas Públicas do Livro Didático, a compreensão   dos referenciais e abordagens

teóricas de análise, em específico as que são  direcionadas aos referenciais sobre gêneros textuais e discursivs, e, em especial, sobre os gêneros digitais.
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