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RESUMO 

Introdução: Vivemos uma situação paradoxal no contexto de revolução tecnológica. De um 

lado, temos um aluno cada vez mais conectado e interativo que interage não só com os amigos 

e com a família, mas com o mundo exterior utilizando todas as formas tecnológicas 

disponíveis. Por outro lado esse mesmo aluno, vivenciando um mundo massificado, não 

consegue fazer uma leitura crítica do mundo. Objetivo: O objetivo desse artigo é analisar 

quais os maiores desafios que o professor de literatura enfrenta para o ensino dessa arte a 

alunos cada vez mais tecnológicos.  Metodologia: Pesquisa bibliográfica. Resultados e 

discussão : Nesse contexto, a leitura é praticada de modo superficial, devido à rapidez e à 

velocidade das informações que trafegam na Internet. Por meio de uma pesquisa bibliográfica 

fez-se a análise dos alunos das gerações Y, Z e Alpha, do processo de aquisição de leitura e 

do ensino de Literatura e Arte. O  uso de recursos tecnológicos, aproximando os métodos ao 

universo dos alunos é uma saída que poderá provocar mudanças no tocante às práticas 

docentes, atribuindo a verdadeira importância que a Literatura tem na formação escolar e 

cultural do aluno, buscando mostrar que ler também pode ser divertido e que a leitura 

proporciona reflexão e atitude, manifestação e produção textual em diversas mídias e 

suportes. Conclusão: O que se percebe é que as Novas Tecnologias em cujo universo os 

novos alunos estão imersos precisam fazer parte do dia-a-dia das escolas. No entanto, esses 

recursos por si só não resolverão os problemas do ensino da literatura (e de nenhum outro 

conteúdo) sem a intervenção do professor buscando meios de estabelecer um vínculo entre 

aquilo que atrai os alunos e aquilo que o professor deseja que eles aprendam.  
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