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1. RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo geral estabelecer relação entre o 

desenvolvimento tecnológico com o estudo da literatura no Ensino Médio. Foi 

estabelecido os seguintes objetivos específicos: Identificar as dificuldades no ensino 

da Literatura nos dias atuais; Apresentar as novas tecnologias para facilitar o ensino 

de literatura; Apresentar os avanços tecnológicos, bem como as medidas 

tecnológicas que podem ser aplicadas no estudo de Literatura;  Identificar as 

principais dificuldades dos professores para colocar em prática a tendência de 

inclusão digital das escolas; Refletir sobre a importância do professor ao motivar o 

aluno para o ensino de literatura. Este trabalho pretende levar o leito a refletir como 

podem ser utilizados os recursos tecnológicos nas aulas de Literatura, tendo em 

vista as mudanças em educação. A abordagem do tema será feita por meio da 

pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, possibilitando conhecer alguns recursos 

usados pelos docentes dentro da sala de aula. Essa observação possibilitará 

também, refletir sobre as novas tecnologias como sendo a principal ferramenta 

dentro de um ensino inovador para que haja o sucesso do processo ensino-

aprendizagem. 

 

2. INTRODUÇÃO 

               Com várias e significativas mudanças ocorridas em educação, houve, 

consequentemente, a necessidade de o docente conhecer a fundo as novas 

tecnologias para poder planejar suas aulas com o uso de alguns recursos 

pedagógicos tecnológicos, tais como internet, computadores e outras mídias. 

Atualmente, os alunos não se interessam por livros e tal mudança deve-se à 

evolução dos meios de comunicação. 

             Sabe-se que o conhecimento não está apenas nos livros disponibilizados 

pelas escolas ou indicados pelos professores. Na verdade, as fontes de 

conhecimento são inúmeras e se deslocam com rapidez impressionante por meios 

de difusão como internet, televisão, rádio, jornais, revistas, livros, etc.  

             Neste sentido, houve a necessidade de trazer os recursos tecnológicos para 

a sala de aula, ou seja, facilitar o acesso e até mesmo motivar as aulas, afinal, a 

geração atual de alunos está em contato desde a tenra idade às tecnologias. Nesse 

contexto, a função do professor também mudou. De supremo detentor e transmissor 

do saber ele passou a ser um facilitador do acesso dos indivíduos ao conhecimento. 



              Sendo assim, este trabalho pretende fazer uma abordagem significativa 

sobre o contexto da utilização das novas tecnologias nas práticas educacionais na 

incorporação da literatura como hábito cotidiano e tem como objetivo geral 

estabelecer certa relação entre o desenvolvimento tecnológico com a literatura nos 

dias atuais. 

 

3. OBJETIVO 

  O presente artigo tem como objetivo geral estabelecer relação entre o 

desenvolvimento tecnológico com o estudo da literatura no Ensino Médio. 

  Foi estabelecido os seguintes objetivos específicos: Identificar as dificuldades 

no ensino da Literatura nos dias atuais; Apresentar as novas tecnologias para 

facilitar o ensino de literatura; Apresentar os avanços tecnológicos, bem como as 

medidas tecnológicas que podem ser aplicadas no estudo de Literatura;  Identificar 

as principais dificuldades dos professores para colocar em prática a tendência de 

inclusão digital das escolas; Refletir sobre a importância do professor ao motivar o 

aluno para o ensino de literatura. 

 

4 METODOLOGIA 

            Para o desenvolvimento desse artigo recorreu-se à revisão bibliográfica e ao 

estudo de caso.  

  Pesquisa bibliográfica consiste segundo Severino (2002) em “informar o leitor 

a respeito das fontes que serviram de referência para a realização da pesquisa que 

resultou no trabalho escrito”.  

  No primeiro momento, esse tipo de pesquisa possibilitou a obtenção de um 

panorama a respeito das novas tecnologias em educação, bem como a opinião de 

renomados autores e estudiosos sobre o tema.  

  A pesquisa bibliográfica é fundamental para formular um conhecimento 

teórico, o que permite uma análise mais ampla e profunda do tema escolhido.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Tecnologia e educação 

O uso da tecnologia no país é cada vez mais crescente nas escolas 

brasileiras públicas e privadas. Simultaneamente, vários projetos de preparação de 



docentes foram acontecendo visando a incorporação das tecnologias no dia-a-dia 

das práticas pedagógicas.  

De acordo com Valente (2005), foi a partir de 1980 que os projetos escolares 

de inclusão digital e de preparação de docentes começaram a acontecer no país. 

Porém, as escolas privadas estavam à frente na utilização dessa tecnologia por dois 

motivos: primeiro porque era mais fácil a aquisição de equipamentos hardware e 

software, e segundo, devido à facilidade em contratar empresas especializadas em 

treinamento de pessoal.  

Como os bons resultados começaram a aparecer, a coordenação 

pedagógico das escolas particulares investiu cada vez mais na utilização de 

computadores e incluiu no currículo disciplinar do ensino fundamental e médio 

algumas disciplinas, objetivando o estudo da informática.  

De acordo com Almeida (2006), nota-se um grande incentivo do governo em 

preparar melhor o corpo docente para trabalhar com os alunos as mais diversas 

tecnologias voltadas ao ensino. Ocorrem diversos investimentos em formação para a 

inserção das tecnologias na prática pedagógica, há uma crescente oferta de 

tecnologias de informação e comunicação, evidenciando um novo impulso das 

políticas públicas de formação de professores e redimensionando o atendimento em 

termos quantitativos. 

A escola deve ser vista como produtora de uma cultura própria. Um lugar 

privilegiado para que seja possível estabelecer parâmetros sócio-culturais através da 

educação e estimular a busca pelo conhecimento. Nesse sentido, Silva (2001, p. 

04), defende a ideia de que a escola é vista como uma instituição ímpar, estruturada 

sobre processos, normas, valores, significados e rituais que constituem sua própria 

cultura, a qual não é monolítica, nem estática ou repetível.  

  A implantação da informática, como auxiliar do processo de construção de 

conhecimento, implica em mudanças na escola que vão além da formação do 

professor. É necessário que todos os segmentos da escola – alunos, professores, 

administradores e comunidade de pais – estejam preparados e suportem as 

mudanças educacionais necessárias para a formação de um novo profissional, 

nesse sentido, a informática é um dos elementos que deverão fazer parte da 

mudança, porém essa mudança é muito mais profunda do que simplesmente montar 

laboratórios de computadores na escola e formar professores para a utilização dos 

mesmos (VALENTE, 1999, p. 4). 



Segundo Tajra (2002), o computador é definido dentro do ambiente escolar 

como um recurso pedagógico capaz de potencializar a aprendizagem de campos 

conceituais, nas diferentes áreas de conhecimento, de introduzir elementos 

contemporâneos na qualificação profissional e de modernização da gestão escolar. 

Ainda, segundo o autor supracitado, é evidente que os alunos utilizem  os 

meios tecnológicos para diversão, fora do âmbito escolar, como por exemplo, 

videogames e computadores pessoais e, nesse sentido,  justifica-se a necessidade 

de adotar técnicas inovadoras da computação para estimular o aluno na sala de 

aula, caso contrário ocorrerá a falta de interesse pelo conteúdo programático a ser 

oferecido.  

 

5.2. Desafios da informatização na educação 

Pode-se afirmar que os métodos tradicionais de ensino são relevantes e 

significativos e que a lousa e o giz foram, e ainda são suficientes para atender os 

anseios dos alunos desejosos em adquirir conhecimento.  

Para Moran (2006, p. 105-106) é inegável o fato de que os avanços 

tecnológicos se apresentam de tal forma que fica impossível ignorá-los, pois a 

maioria da população depende diretamente de sistemas informatizados no seu dia-

a-dia. Portanto, a escola não poderia ficar distante, afinal, a tendência é que toda a 

sociedade se informatize e aprenda a conviver e manipular os recursos tecnológicos.  

Sendo assim é correto afirmar que: 

  As tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, que 

representam, mediam o nosso conhecimento. São diferentes formas de 

representação da realidade, de forma mais abstrata ou concreta, mais estática ou 

dinâmica, mais linear ou paralela, mas todas elas, combinadas, integradas, 

possibilitam uma melhor apreensão da realidade e o desenvolvimento de todas as 

potencialidades do educando, dos diferentes tipos de inteligência, habilidades e 

atitudes (MORAN, 2006, p. 2). 

Dessa forma, e seguindo a ideia do autor supracitado, surgiu a ideia de 

trazer para sala de aula alguns mecanismos de aprendizagem, como por exemplo, 

filmes educativos em DVD, calculadoras e também ministrar aulas em laboratórios 

de informática. Mas esses avanços não foram simples de se implantarem. 

O professor, por exemplo, teve que se adaptar rapidamente, pois muitas 

vezes, os próprios alunos possuíam mais domínio das máquinas que os próprios 



mestres, o que os levou a entender que, muitas vezes, seria necessário sair de sua 

área de formação e estar sempre bem informado para atender a demanda dos 

alunos destes tempos modernos.  Sendo assim, cabe ao professor a consciência de 

que o mundo está mudando numa velocidade difícil de acompanhar, mas que é 

preciso estar preparado para tais mudanças e adaptar-se.  

 

 

 

5.3 O Trabalho com textos literários no Ensino Médio 

Algumas dificuldades de se trabalhar Literatura vêm da própria dificuldade 

de conceituá-la. Isso ocorre desde Aristóteles, devido à polissemia do termo. Sabe-

se que a palavra literatura provém do latim littera, cujo significado é ensino das 

primeiras letras, letras escritas. Até o século XVIII, literatura significava atitude 

intelectual superior, arte das belas letras ou arte literária. VALENTE (2005, p. 76) 

Esta é a importância da contextualização histórica. Segundo Dantas (1982), 

é desaconselhável a maneira simplista e nada criativa de ficar a cata de um texto e 

ou autor que seja realista, romântico, barroco, pois: 

  Há o poeta romântico do século XIX, o romântico Vinícius de Morais, o 

compositor romântico das serestas e serenatas. Há romântico Chico Buarque de 

“Carolina” e o realista Chico Buarque de “Construção”. Há Camões realista de “Os 

Lusíadas” e o romântico de “Alma Minha Gentil” (Dantas: 1982, p. 65) 

Percebe-se também que o ensino da Literatura é resolutamente idealista, 

fragmentado pelas instituições, e só visa aos grandes autores, como domínios 

fechados, cuja estética é estudada em si mesma. Assim sendo, conforme o autor 

supracitado o professor que quer aproximar a Literatura de seus alunos, passa 

também a desconfiar da didática, tentando inventar um modo novo de se trabalhar 

com os textos literários na sala de aula. 

Para Bordini (1989) do Centro de Pesquisas Literárias-PUC, é interessante 

relacionar textos literários, com leitura, de textos musicais e também textos da 

atualidade. De acordo com a autora supracitada ao contrário do que se pensa, a 

música aliada a um constante exercício da crítica literária possibilita uma visão 

menos dependente das tradições culturais  e o texto informativo não afasta o aluno 

do texto literário, pelo contrário, amplia o leque de opções, produzindo um efeito de 

leitura mais profundo na literatura. 



Ainda, segundo a autora, pode-se fazer um estudo literário comparando os 

personagens das grandes obras literárias com os personagens das novelas 

televisivas, como por exemplo, a personagem da obra “Lucíola”, de José de Alencar, 

e a personagem Capitu da novela “Laços de família” ou Selminha de “Porto dos 

Milagres”. O professor pode apresentar, através dos filmes DVDs, essas obras e, 

fazer análises, abrindo discussões sobre os temas. 

            Outro tema que também pode servir de abertura para o trabalho com 

Literatura é a prostituição, bastante explorado por Jorge Amado, assistindo, 

principalmente, ao filme Tieta do Agreste. Na apresentação, o professor deve 

procurar identificar características das personagens de Jorge Amado, como: 

sensualismo, cores, a mestiçagem, e a alegria. 

A sátira gregoriana também pode ser trabalhada, fazendo-se um paralelo 

com as charges publicadas pelos jornais e revistas da atualidade, entre outros.O 

professor pode propor a apresentação de charges feitas ou pesquisadas de recortes 

de jornais ou revistas, através de slides produzidos pelos próprios alunos, buscando 

identificar as características das personagens, apontando as críticas ou histórias 

pronunciadas como tema. Mas é DANTAS (1982, p.142) que defende que o texto 

literário deve ser trabalhado também, da forma mais livre possível.  

  Para análise não significam um roteiro, uma ordem (...) deve-se buscar uma 

análise mais globalizante possível: centrando-se na criatividade do processo, 

atentando-se a vários aspectos importantes de outras ciências e compreender a 

obra como um fenômeno histórico, portanto não se ignorando suas implicações com 

o contexto sociocultural. Do mesmo modo deve-se olhar a obra no conjunto de toda 

obra do autor focalizando em seu contexto literário (...) fugindo ao isolado (...) 

observando-se um conjunto cada vez maior: a época, outras épocas, o país, o 

continente, a própria literatura universal, etc. (Dantas: 1982 p. 142). 

Mesmo que as palavras do autor deixem claro certa ingenuidade em relação 

ao que se vive na realidade nas instituições escolares, especificamente, no ensino 

de Literatura, vale ressalvar que é válido estudar Literatura relacionada à História, 

pois pode despertar a consciência crítica no aluno, além de contribuir e orientar na 

leitura das obras literárias. Portanto, estudar Literatura é estudar História.  

          Outro autor que deixa transparecer certa ligação entre História e Literatura 

é  LEITE (1983, p. 109), na citação que se segue: 



  A obra é também memória e reconstituição de um tempo, de uma época, da 

História. E nós, leitores, para realmente ler, temos de assumir a nossa condição de 

co-autores da obra lida, de intérpretes e de fazedores de História (Leite, 1983, p. 

109). 

 Assim, nunca é demais lembrar a importância de um trabalho de incentivo à 

leitura que vise à importância dos textos Literários serem significativos para o aluno, 

que lhe digam algo, que tenham algum sentido, pois só assim conseguiremos 

realizar os objetivos da leitura que é utilizada como instrumento formativo e afasta o 

homem dos vícios, das hipocrisias, da banalidade, da vulgaridade e, sobretudo do 

tédio e da angústia. 

 

6- RESULTADOS 

  A adoção de tecnologias no contexto escolar é viável desde que haja um 

grande comprometimento por parte de todo o corpo escolar. Cada um terá uma 

função importante nesse processo.  

De acordo com Valente (1995), as tecnologias de informação e comunicação 

foram inicialmente introduzidas no estudo de Literatura para dinamizar e assim 

aumentar o interesse e a busca do conhecimento por parte do aluno. Sendo assim, 

logo se percebeu que as tecnologias influenciavam no ensino de forma geral, nesse 

estudo, a Literatura, e que trazia mudanças muito positivas, o que não descartou o 

surgimento de grandes desafios.  

Segundo Moran, Massetto e Behrens (2013, p. 57) sempre é possível 

ensinar utilizando as tecnologias, no entanto, isso traz uma série de desafios. Por 

um lado, tem-se mais informações, variedades de materiais, aplicativos, recursos e, 

por outro, essa variedade exige uma capacidade de escolha, avaliação e 

concentração por parte do professor.  

Uma infraestrutura adequada, para que seja possível desenvolver o gosto 

pela Literatura nem sempre é tão viável e pode se tornar um percalço. Essa 

estrutura é composta, basicamente, de computadores, dispositivos especiais e 

softwares literários nas salas de aula e nos laboratórios das instituições, acesso à 

rede mundial de computadores, geralmente providenciado pelas prestadoras de 

serviços telefônicos.  

No intuito de não transformar as tecnologias de informação apenas em um 

caderno virtual, o professor precisa adotar um comportamento diferenciado, sabendo 



o momento de abordar o conteúdo literário em sala de aula ou nos laboratórios de 

informática. Valente (1995) sugere que existe o risco do aluno se tornar apenas um 

virador de páginas eletrônicas, e por isso o professor deve estar preparado para 

apresentar uma relação do mundo da informática com o mundo real em que vive. 

Para Moran (2013) o maior perigo de todos é durante as aulas de literatura, 

o aluno navegar, distrair-se muito e concentrar-se pouco, não dando importância real 

à atividade proposta pelo professor. Contudo, e diante de tantas possibilidades de se 

desenvolver o gosto pela literatura, a própria navegação torna-se mais sedutora aos 

olhos dos alunos, do que analisá-las, compará-las, separando o que é essencial do 

acidental, hierarquizando as ideias, assinalando coincidências e divergências.  

Ainda, para o autor citado anteriormente, o perigo está no encantamento que 

as tecnologias mais novas exercem em muito jovens, no uso mais para 

entretenimento do que pedagógico e na falta de planejamento de atividades 

didáticas ligadas à literatura. Portanto, sem um planejamento adequado, as 

tecnologias despertam, distraem e pode prejudicar os resultados esperados no 

processo ensino aprendizagem. Sem mediação efetiva do professor, o uso das 

tecnologias na escola favorece a diversão e o entretenimento, e não o 

conhecimento.  

 

7-CONSIDERAÇÕES FINAIS               

Pode-se considerar, após a leitura das teorias estudadas que, o ensino da 

Literatura precisa ser repensado pelo sistema de educação, principalmente quando 

o uso das novas tecnologias está envolvido. E, para que essa situação seja mudada, 

é preciso força de vontade e determinação para sair da chamada zona de conforto e 

buscar novas opções de conhecimento para então aplicá-las.  

O interesse dos alunos pela Literatura precisa ser constantemente 

estimulado para que melhoras significativas sejam conquistadas e o uso das 

tecnologias em sala de aula é uma forma de proporcionar um ambiente de 

aprendizagem diferente, onde os alunos podem desenvolver atividades, explorar 

diferentes formas de leitura, discutir com os colegas sobre as obras. Enfim, permite 

que os alunos vivenciem experiências e um aprendizado mais significativo. 

Além de apontar a importância das tecnologias no ensino de Literatura, esse 

trabalho se propôs a apresentar algumas propostas interessantes que são utilizadas 

em várias escolas atualmente em relação ao aproveitamento da tecnologia em favor 



da educação. Além disso, as sugestões de utilização das tecnologias, aqui 

apresentadas, também serão úteis para que melhores resultados possam ser 

alcançados.  

É muito comum críticas ao ensino da literatura, seja por alunos, professores, 

educadores e até mesmo os pais. No entanto, é preciso mostrar meios que possam 

sanar algumas dificuldades de ensino aprendizagem para que a Literatura, ou seja, 

o ensino de Literatura se torne cada vez mais proveitoso e estimulante.  

              Sendo assim, a inserção de tecnologias como, o computador, a Internet, o 

vídeo, o DVD, nas aulas de Literatura é uma forma de auxiliar o professor no 

desenvolvimento de atividades diferentes, explorando os conteúdos literários de uma 

forma mais criativa e dinâmica, fazendo com que os alunos se tornem ativos no 

processo de construção de seu conhecimento. 

Mesmo assim, com essa necessidade de inovações em pauta, ainda é 

possível encontrar professores resistentes às mudanças. Alguns se sentem 

despreparados, outros não encontram estímulos e existem aqueles que 

simplesmente consideram que o computador em sala de aula serviria apenas para 

menosprezar o conhecimento do mestre.  

Os governos federal e estadual brasileiros têm investido cada vez mais em 

melhorias. A maioria das escolas já conta com salas preparadas com vários 

computadores, data shows e os professores podem e devem utilizar estes recursos 

constantemente. Isso com certeza provocará uma evolução positiva no cenário 

educacional brasileiro para que no futuro próximo, todas as escolas já estejam 

informatizadas e propiciando aos discentes maiores conhecimentos em literatura. 

A Literatura deixará de ser vista com asco quando os alunos encontrarem 

prazer em estudá-la. E com certeza, as tecnologias estão contribuindo 

significativamente neste sentido. 
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