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Literatura Infantil no Contexto Virtual 
 

Resumo 
 
O objetivo geral desta pesquisa é analisar a relação existente entre a literatura 

infantil e o contexto virtual. Trata-se de um estudo de natureza exploratória que 

iniciou-se com o levantamento bibliográfico para construção do referencial teórico 

e através de aplicação de questionários como instrumento de coleta de dados, a 

pesquisa identificou como os(as) professores(as) da educação fundamental, 

especificamente das séries iniciais, relacionam a literatura infantil com os vários 

ambientes virtuais aos quais as crianças atualmente tem acesso. Entende-se que 

a literatura infantil não pode ser tratada fora dos aspectos culturais e assim, o 

aspecto virtual é uma discussão pertinente e presente na atual conjuntura da 

sociedade e as crianças não ficam de fora deste contexto e assédio virtual. 

Diante da pesquisa realizada percebeu-se que o contexto virtual é uma forma de 

universalização do acesso à literatura infantil e mais um recurso ao estímulo da 

leitura, pois atualmente às crianças do município têm acesso aos ambientes 

virtuais como uma política de informatização da rede pública de ensino.  

 

Introdução 

 
Muito se fala em virtualidade, e o século XXI,  segundo Raiça (2008), coloca a 

sociedade frente a grandes transformações sociais e tecnológicas que provocam um 

significativo impacto na visão do mundo e de homem. 

Para a autora, educar neste terceiro milênio, envolve assumir os desafios de 

estimular no aluno o desenvolvimento de competências exigidas por essas 

transformações que o mundo como um todo está atravessando, e essas 

transformações são mais do que cerca na perspectiva digital.  

Neste contexto, professores posicionam-se como articuladores capazes de 

refletir a cerca das mudanças e na seqüência, capazes de pesquisar e elaborar 

conhecimentos numa contínua busca pelo aperfeiçoamento de sua prática 

educativa.  

O papel do professor no contexto da informática na educação, ainda recorre à 

utilização do computador de forma intencional, e comumente, segundo Raiça (2008), 

essa prática comumente utilizada corre o risco de comprometer uma prática 



pedagógica empobrecendo-a, com a supervalorização da operacionalização dos 

recursos tecnológicos. 

Para Kalinke (2003), a utilização de recursos tecnológicos, como elemento 

nas atividades escolares, se constitui num dos principais campos de estudo, tanto 

para professores como para pesquisadores na área de educação.  

Sendo assim, justificam-se essas pesquisas com este foco, a fim de 

transformar  os recursos tecnológicos e aí inclui-se a internet como contexto virtual, 

a fim de utilizar-se destes recursos da forma pedagogicamente correta, baseado em 

teorias educacionais consistentes e que traga benefícios a todos os atores 

envolvidos no processo educacional. 

A problemática desta pesquisa ultrapassa a utilização do ambiente virtual 

como um recurso tecnológico a ser absorvido em seu fim, mas entende o contexto 

virtual como um aliado do processo de ensino aprendizagem e justamente esta 

visão, permitirá ao professor integrar os recursos tecnológicos à sua prática 

pedagógica numa visão integradora, potencializando a qualidade de sua ação 

docente.  

Esta pesquisa envolveu professores das séries iniciais do ensino fundamental 

da rede pública do município de Joinville/SC com o propósito de analisar suas 

práticas pedagógicas ao que se refere à relação entre literatura infantil e contexto 

virtual. Para tanto, estudar-se-á também como os recursos tecnológicos são 

disponibilizados os referidos alunos. 

Objetivos 
 

 O objetivo geral deste projeto de pesquisa é analisar a relação existente 

entre a literatura infantil e o contexto virtual. Para tanto, os objetivos específicos são: 

- Identificar como professores (as) das séries iniciais do ensino fundamental 

trabalham a literatura infantil na sala de aula;  

- Verificar a disponibilização e utilização da literatura infantil em ambientes 

virtuais;  

- Apontar as diferentes situações de apresentação da literatura infantil aos 

alunos através da virtualidade.  

 
Metodologia  
 



Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva de caráter exploratório, que 

segundo Cervo e Bervian (2006), permite um levantamento de material bibliográfico 

a cerca deste tema, bem como, confronto com material levantado através de 

pesquisa de campo. Como instrumento de coleta de dados, aplicou-se um 

questionário com perguntas abertas e fechadas. 

Os sujeitos da pesquisa compreendem professores das séries iniciais do 

ensino fundamental, de ambos os sexos, da rede municipal de ensino público do 

município de Joinville. A amostra desta pesquisa compreendeu 50 professores. Aos 

sujeitos será questionado a respeito da utilização da literatura infantil na sala de aula 

como forma de estímulo à leitura, bem como disponibilização da mesma de forma 

virtual aos alunos.  

 
Desenvolvimento 

Reforça-se que a adesão à pesquisa foi de forma voluntária, esclareceu-se aos 

sujeitos da pesquisa que sua identidade será preservada em todos os momentos 

deste  estudo, bem como a escola a qual eles fazem parte. Os questionários foram 

distribuídos aos professores e escolha para tanto foi aleatório respeitando os 

critérios de inclusão e exclusão dos sujeitos.  

 
Resultados Preliminares 

COELHO (2012) ressalta que a literatura infantil remonta o século XVIII e as classes 

ricas tinham acesso as obras mais clássicas e as classes mais pobres tinham 

acesso aos contos e lendas. Com a universalização da internet, entende-se que hoje 

em dia todas as crianças tem acesso às obras literárias e ao professore cabe 

encontrar estratégias para que esse acesso seja eficaz, prazeroso e assim, desperte 

o gosto pela literatura.  
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