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RESUMO 

Introdução: O ensino de Literatura no Brasil é visto como algo desinteressante na educação 

básica, sobretudo no Ensino Médio. Por isso, é fundamental delinear uma combinação a partir 

da aplicação de um método educacional originado da Grécia Antiga, conhecido como 

Paideia, para a análise de uma obra clássica da literatura brasileira, “O Alienista”, do escritor 

Machado de Assis, mediante a qual se mostrem com clareza os meios de abordar com mais 

didática, engajamento e proveito eficiente a literatura para os jovens estudantes no Brasil.   

Objetivo: Apresentar uma proposta de renovação didática para o ensino de Literatura na 

educação básica brasileira, a partir da análise dos elementos didáticos presentes na obra “O 

Alienista”, de Machado de Assis.  Metodologia: As metodologias utilizadas foram a pesquisa 

bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Para cumprir o objetivo 

proposto e dentro da perspectiva da pedagogia de projetos, os autores sugerem o projeto 

intitulado “Literatura à grega: um estudo paidêutico de O Alienista, de Machado de Assis”, o 

qual tem por finalidade possibilitar aos alunos o alcance do verdadeiro e último objetivo da 

literatura, consistente em tomar contato com as experiências profundas comuns a todo o 

gênero humano, por meio do estudo literário paidêutico, baseado na conjugação das 

transmissões oral e escrita dessas experiências ao longo da história.  Conclusão: A educação 

no Brasil passa por inegáveis problemas. Dentre esses problemas está o desinteresse pela 

leitura que assola grande parte dos estudantes brasileiros. Isso posto, buscou-se apresentar 

uma proposta de renovação didática para o ensino de Literatura no Ensino Médio brasileiro, 
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buscando 

inspiração na metodologia – se assim se pode exprimir – grega antiga conhecida como 

Paideia, para a configuração de novos elementos didáticos que possam favorecer tanto o 

interesse dos alunos pela literatura geral, quanto a sua própria evolução como leitores e, por 

conseguinte, como pessoas. 
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