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RESUMO

O trabalho que se apresenta tem como objetivo buscar compreender a influência das tecnologias digitais contemporâneas na escrita e na leitura do leitor iniciante, com o enfoque

na visão de escritores de literatura infanto-juvenil. Por meio de estudos, pesquisas, leituras e discussões no Grupo de Pesquisa Educação Cultura e Imagem (ECI), da

UEMG-Leopoldina, o referencial teórico foi estabelecido e assim, embasa-se nos estudos de Carla Vianna Coscarelli (2009), Magda Soares (2002), Magda Pischestola (2013),

Roger Chartier (2014) e Andrew Keen (2009).

A pesquisa encontra-se em andamento, e até a presente data realizou-se estudos na internet a procura de blogs, redes sociais e material audiovisual que são exemplos de boas

práticas para o incentivo à leitura e à escrita. Concomitantemente, foram identificados escritores de literatura infanto-juvenil que fazem uso destas tecnologias para divulgar seus

livros, incentivar a leitura e a escrita, ou que já tenham participado de alguma iniciativa que faz uso dos meios digitais para este fim. Ressalta-se ser devido a esta experiência,

pessoal e profissional, que podem auxiliar na pesquisa. Com base no material coletado e nos estudos teóricos, elaborou-se questionários que depois de inseridos no Google

Formulários foram enviados para os escritores por email e rede social. 

Os formulários já começaram a ser respondidos e a análise e interpretação dos dados já teve início. O que se constata até o momento é que o essencial da leitura hoje passa

pela tela do computador, por isto defende-se que a internet possa ajudar os jovens a conhecer a riqueza do mundo literário. Ao contrário dos profissionais que alegam que o livro

acabou, que as pessoas não leem mais e que o texto está ameaçado, o que se vê nas telas dos computadores são textos, imagens, sons, jogos. 
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