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Resumo 
Esse trabalho propôs-se elucidar o ensino da literatura, dos clássicos. como 
possibilitador de um trabalho humanizador pautada nos pressupostos do 
Materialismo Histórico e Dialético, da Psicologia Histórico-Cultural e Pedagogia 
Histórico-Crítico por encontrar nessas correntes o desenvolvimento intelectual, 
cultural, social e humano. O objetivo foi o de conceber o aluno, frente a essas 
vertentes teóricas e a literatura, como sujeito cada vez mais humanizado, que se 
apropria do ensino sistematizado e o objetiva em sua realidade. Vislumbramos na 
literatura a possibilidade de alcançar tal objeto, pelo seu valor estético, fruto da 
atividade humana, arraigado de conhecimento histórico, social e cultural.  
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Introdução  

 

Essa pesquisa buscou elucidar o ensino da literatura, dos clássicos 

como possibilitador de um trabalho humanizador, uma vez que o trabalho literário 

nas escolas pode ser via humanizadora e, potencial à compreensão dos 

conhecimentos científicos, históricos e culturais em sua totalidade articulada. Pode 

também encontrar na arte a oportunidade de um trabalho dialético, que humaniza o 

homem, principalmente por sua especificidade atemporal imbuída de atividade 

humana e propícia a definir sua visão de mundo, ampliada em um processo de 

apropriação e objetivação.  

Essa elucidação da literatura torna-se viável ao passo que verifica-

se nos pressupostos filosóficos do Materialismo Histórico e Dialético, na Psicologia 

Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica alicerces ontológicos da evolução 

humana advinda da transmissão da cultura produzida. Essas perspectivas são 

subsídios que embasam a concepção de sujeitos sócio, histórico e cultural, que se 
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desenvolve para além de um aparato genético biológico. Mas, que está munido de 

capacidades intelectuais superiores que lhes possibilita evoluções qualitativas.     

Assim, busca-se ao longo do texto uma análise teórica bibliográfica 

que auxilie a compreensão do processo educacional intencional diante da premissa 

do desenvolvimento pela transmissão da cultura. Junto a autores que amparem e 

confabulam em prol de um ensino humanizador, que rompe com um pensamento 

reprodutivo e não reflexivo da escola, por meio da literatura.  

Apoiando-se também na concepção teórica organizada por Saviani 

(1984), a literatura apresenta-se como protagonista no que o autor revela como 

cultura elaborada, pois se trata de conhecimentos articulados em uma organização 

estética. O autor também revela que a escola tem o papel fundamental neste 

movimento de apropriação da cultura, quando esclarece que o papel da escola é o 

local de socialização intencional do saber sistematizado, mas não de qualquer 

saber, não um saber fragmentado ou espontâneo e sim o conhecimento elaborado 

em sua mais alta complexidade.    

Com o objetivo de analisar o ensino com base na literatura, à luz das 

perspectivas do Materialismo Histórico Dialético, na Psicologia Histórico-Cultural e 

Pedagogia Histórico-Crítico, abordamos teóricos que corroboram com a práxis de 

um trabalho escolar humanizador. Desse modo, esse trabalho entrelaça o 

conhecimento científico e a arte. Lukács (1965) revela que pela arte se proporciona 

a maior e a máxima compreensão, devido ao aprofundamento intelectual para a 

compreensão da vida em sua totalidade. E, para alcançar tal fim, a arte retrata, de 

certo modo, a realidade com uma beleza estética que garante ao leitor, a imersão 

cultural produzida histórica e socialmente.  

 

Metodologia  

 

A pesquisa teve um delineamento de levantamento de dados 

bibliográficos, de abordagem crítico-dialética, com embasamento nos pressupostos 

do Materialismo Histórico-Dialético, da Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia 

Histórico-Crítica. Trata-se de uma pequisa que visou conceber o estudante mirim 

porque “vai à raiz da realidade, e enquanto práxis, isto é, unidade de teoria e prática 

na busca da transformação e de novas sínteses no plano do conhecimento e da 

realidade histórica”. (FRIGOTTO, 2010, 59). É vislumbrar o sujeito social na prática 
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de sua existência à luz da atividade teórica, trançando novos rumos e transformando 

a realidade. 

Recorremos a perspectiva de ensino da Psicologia Histórico-Cultural 

porque tal vertente como explana Vigotski (1996) concebe o indivíduo nas relações 

dialéticas estabelecidas com a sociedade. O sujeito se humaniza ao longo de suas 

vivências, por meio das relações socioculturais mediadas por outros seres mais 

experientes. Sendo a língua primordial ao desenvolvimento do indivíduo nessa 

concepção, valida o argumento de que um ensino guiado pelos clássicos possa 

conceber o ser em sua totalidade.  

Completando a tríade com o encaminhamento didático do trabalho 

vem a Pedagogia Histórico-Crítica. Segundo Saviani (2011) e Gasparin (2007), 

apresentam um processo didático de ensino no movimento entre prática-teoria-

prática mediada pelo professor. Os conhecimentos culturais sistematizados pela 

escola são assimilados pela criança diante da problematização da realidade. O 

educador instrumentaliza os alunos com a teoria e prática. Espera-se nessa 

abordagem a catarse, ou seja, a apropriação dos conceitos tomados pelo educando.  

 

Referencial teórico 

 

Se fizemos uma pesquisa com doutores, professores e alunos, 

perguntando: qual aprendizado é o mais importante na escola, o que venceria? Seria 

o ensino da leitura e escrita? A lógica matemática? História? Geografia? Arte? 

Educação Física? Ciências? Qual tem a maior relevância?  

É certo que cada um teria um argumento em defesa daquilo que 

acredita ser o mais significativo. Mas de fato, será que seriam os conceitos, teorias e 

práxis desenvolvidos na escola, os aprendizados que não podem ser indispensáveis 

para o homem viver em sociedade? 

É óbvio que cada umas das ciências trabalhadas na escola são 

fundamentais para a transformação social, cultural e intelectual do homem. O que 

fica é a questão: será que a Educação Básica caminha para que o sujeito à medida 

em que aprende, torna-se um ser social consciente e humanizado? Ou a busca pela 

aprendizagem paira sobre a reprodução, alienando os sujeitos? 

Por isso, essa discussão traz a reflexão do ensino pautada nos 

pressupostos do Materialismo Histórico Dialético, Psicologia Histórico-Cultural e 
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Pedagogia Histórico-Crítico por encontrar nessas correntes o desenvolvimento 

intelectual, cultural, social e acima de tudo humano do indivíduo. E, no sentido de 

humanização a partir dos bens culturais, recorre-se a literatura, pois, trata-se de um 

produto cultural que retrata ações e concepções humanas, que está imbuído de 

preceitos históricos, políticos, sociais e culturais, em conjunto com subsídios para o 

desenvolvimento humano alicerçado em um movimento intelectual a partir dessa 

compreensão estética. Esse percurso é uma via subjacente que se torna explícita à 

medida que o trabalho intelectual é desenvolvido, como retrata Marx (2004, p.110): 

 

[...] é apenas pela riqueza objetivamente desdobrada da essência 
humana que a riqueza da sensibilidade humana subjetiva, que um 
ouvido musical, um olho para a beleza da forma, em suma, as 
fruições humanas todas se sentidos capazes, sentidos que se 
confirmam como forças essenciais humanas. 
 

Sobre essa questão podemos nos amparar em Candido (2004) 

quando faz uma interessante ponderação a respeito do que é indispensável ao 

sujeito, classificando as necessidades como compreenssíveis, coisas tidas como 

não essenciais a sobrevivência e incompreenssíveis, entendidas como básicas a 

sobrevivência: comida, moradia, roupa. A questão para o autor é, necessitamos 

apenas sobreviver de forma física, e a integridade espiritual seria algo 

desnecessário para o homem? Por isso, Candido (2004) reconhece a literatura como 

um direito imperativo para a transformação humana em sua totalidade, porque esta 

amplia a visão de mundo, satisfaz as necessidades de sentimento, prazer, emoção, 

beleza e nos humaniza o que só a arte literária, segundo o escritor, é capaz de 

promover. 

Pensando a literatura na trilha de trabalho pedagógico escolar, 

pautadas em Saviani (1984) reforçamos que o erudito em sua totalidade, permite 

desenvolver a corrente pedagógica Histórico-Cultural, visto que, tal concepção se 

volta à educação nas bases das práticas sociais. O aluno se depara com 

problemáticas e a escola, por meio do educador, instrumentaliza-o, a fim de que ele 

solucione a questão. Ao ser por ele incorporada, objetivada e apropriada, alcança-se 

a catarse. A prática-teoria-prática. O aluno é visto como ser social ativo. (SAVIANI, 

2011)  

É relevante destacar a escola como espaço próprio para a 

transmissão da cultura, e, considerar os efeitos sociais que emergem do modelo de 
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produção capitalista, sendo que, esses efeitos se configuram também no espaço de 

educação formal e, para parte das crianças, a escola passa a ser o único espaço em 

que se deparam com obras literárias. Dessa forma, é substancial que os educadores 

proporcionem meios para que a escola cumpra o papel pontuado por Saviani (2011) 

de socializar os bens culturais historicamente acumulados. Como postula a 

concepção vigotskiana, é por meio das vivências que são oportunizadas ao indivíduo 

que molda quem o é. O desenvolvimento da criança se dá nas inclinações da 

hereditariedade, combinada ao surgimento do novo. Quanto mais exposto ao inédito, 

ao desconhecido, o meio influencia o indivíduo, podendo diminuir intervenções 

negativas da hereditariedade. (PRESTES, TUNES, 2018). 

Reconhecendo em contextos mais carentes a arte como 

coadjuvante, o conhecimento literário parece não ter espaço, frente a tantas 

necessidades básicas. Nesse sentido, a tese apresentada por Saviani (2011) e 

didatizado por Gasparin (2007) é endossada por vários autores entre eles estão: 

Duarte (2016), Martins (2015), Franco e Girotto (2017) que irão contribuir nesta 

discussão.  

De modo geral Saviani (2011) revela uma base sociológica como 

especificidade da educação escolar. Para ele, a base de uma proposta pedagógica 

está alicerçada no papel social da instituição de ensino, na socialização dos bens 

científicos e culturais produzidos historicamente pelos homens, pois neles existem 

como pontua Duarte (2016) atividade humana condensada e sintetizada em forma 

latente. Nessa via, a literatura potencializa a articulação dos conhecimentos, por sua 

especificidade, por aquilo que a caracteriza obra clássica. Franco e Girotto (2017) 

revelam que a literatura apresenta fragmentos da realidade entre suas palavras e 

frases, as quais estão em consonância com o contexto social, possibilitando assim, 

a articulação e a compreensão dessa realidade.  

O papel socializador da cultura humana aos sujeitos, cabe a escola. 

E não se trata de reproduzir ou depositar conceitos nas crianças. Nas palavras de 

Saviani, (1984, p. 2) “[...] a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao 

conhecimento espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado; à 

cultura erudita e não à cultura popular. ” Nesses termos, fortalece a defesa do 

ensino dos clássicos a todo e qualquer indivíduo, seja qual for o meio histórico, 

social, econômico e cultural ao qual pertence.  
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Sabendo que há dois requisitos básicos para se aprender a ler 

retratado por Smith (1999, p. 12) como sendo, “a disponibilidade de material 

interessante que faça sentido para o aluno e a orientação de um leitor mais 

experiente e compreensivo como um guia”. Quanto ao leitor mais experiente o 

professor exerce essa função. Para o autor, as crianças são aprendizes altamente 

habilitados, cabendo ao professor tornar possível a aprendizagem da leitura, já que 

nas reflexões de Smith (1999) ler não envolve nenhuma atividade que as crianças já 

não tenham exercitado, deixando claro que ler é uma ação cultural e social, não 

única e somente escolar.   

Quanto ao material, a dificuldade não está na oferta e sim na 

seleção, visto que hoje há uma imensa quantidade de opções, sejam impressas, 

virtuais, presentes no cotidiano como um todo. A questão é a qualidade da leitura. 

Os textos presentes no material didático, segundo Lajolo e Zilberman (1998) são 

fragmentados, descontextualizados, minimizados e anacrônicos. Um “primo-pobre” 

da literatura que não promove a apropriação da leitura. Lê-se para responder 

questionários, fazer resumo, provas, tarefas e não por necessidade, desejo e 

interesse. Soares (2011) alerta que a literatura no ambiente escolar tem prestado o 

serviço de “pedagogização” e a “didatização”, sendo usada única e, exclusivamente, 

para cumprir com os estudos da linguagem, perdendo toda a sua objetividade social, 

cultural e o seu valor histórico. O que nos leva a pensar: a escola tem concebido um 

leitor que se apropria de fato de suas leituras e a objetiva em sua vida ou a 

preocupação das instituições plainam sob o aprender a aprender, constituindo 

sujeitos alienados? 

Vale destacar que diante de uma sociedade movida pela lógica do 

capital, Duarte (2013) apresenta premissas filosóficas que estão implícitas no 

Materialismo Histórico e Dialético que revelam a relação que torna o homem produto 

do meio em que está inserido, portanto condicionando ações e concepções acerca 

do que está posto. Ocorre que essas concepções são moldadas de acordo com 

aqueles que direcionam o movimento da condução social. Nesse caso, aqueles que 

estão em posse dos meios de produção.  

Duarte (2013) pontua, especificamente, o movimento advindo do 

capital nesse processo de humanização, revela conceitos chaves engendrados em 

um decurso que se torna intrínseco e natural à medida que há a apropriação da 

cultura a partir de uma lógica capitalista, uma realidade alienante diante de uma 
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sociedade que está organizada sob o modelo capitalista. Ocorre que a escola 

também se configura nessa engrenagem e herda em suas estruturas o mesmo 

modelo de reprodução. Duarte (2016) analisa e explica uma estrutura escolar 

fundamentada na obsolescência programada do conhecimento pois, “imitam” a 

relação econômica social promovendo a manutenção de classes sociais em que 

algumas serão submissas ao poder da burguesia.  

Esse jogo de poder pode ser visto no livro: O Capital: crítica da 

economia política de Karl Marx, tendo como base o 4º e 5º capítulo, no qual é 

possível identificar que vivemos no sistema chamado pelo autor de: D-M-D dinheiro-

mercadoria-dinheiro. O objetivo de tal organização é acumular riqueza/lucro. Nessa 

disposição, a força de trabalho também é uma mercadoria, ainda que o "valor" da 

força de trabalho do homem seja distinto do valor monetário, porque envolve 

questões elementares: históricas e morais, em muitas circunstâncias o sujeito é 

classificado como mercadoria, que pode ser a qualquer momento substituído por 

outro, ou até mesmo por máquinas, diante de sua “ineficácia” aos olhos do 

capitalista. A produção em escala com o uso de máquinas ajustou a confecção 

fragmentada, subdividida. O trabalhador se torna alienado ao que produz. A 

reificação do ser que não tem o valor equivalente da burguesia. É visto como mão-

de-obra. Troca sua força de trabalho pelo valor que é atribuído a sua produção, em 

um sistema de mais-valia. (MARX, 1985).  

A essa configuração pode-se fazer uma analogia à escola, quando a 

proposta de ensino se volta à formação do homem como um produto a serviço do 

capital. Conteúdos disseminados como mercadorias. O professor os “vendem” e o 

estudante os “consomem” até que novos produtos (conteúdos/interesses da 

burguesia) sejam o foco. Ao ser “vendido” (ensinado) aos alunos, eles os “compram” 

(aprendem) como se assim, se apropriasse dos conteúdos culturalmente 

acumulados. No entanto, se esse não gera uma reflexão, uma construção do 

conhecimento concreto como aborda Saviani (2011) com um ensino de qualidade, 

passa a criar sujeitos alienados que reproduzem e não produzem ciências do 

conhecimento, ou seja, sujeitos instruídos para reprodução e não para pensar e 

confrontar ideias. Talvez, o ensino nesse viés não traria a literatura ao cotidiano 

escolar, pelo medo do que ela causaria às mentes “programas” para ser apenas 

mão-de-obra. 
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Para identificar a visão marxista é necessário primeiro compreender 

que sua teoria vê o mundo nas bases do Materialismo Histórico e Dialético, ou seja, 

são as relações de produções que fazem as ideias, os homens mudarem. O motor 

da história se dá nas lutas de classes. São necessárias forças sociais para romper 

com a alienação do capitalismo. O homem se liberta ao deixar de ser individualista e 

passa a ser social. Superando o idealismo Hegeliano, Marx não se orienta apenas 

pela ação. É a teoria da ação, reflexão sobre a práxis. (LEFEBVRE, 1968). 

Nessa dialética é possível conceber a escola como parte 

fundamental da sociedade porque ela é a própria sociedade. É onde o indivíduo 

mais cria oportunidade de expandir sua visão de mundo, por meio das produções 

culturais historicamente desenvolvidas. Se esse espaço se voltar à reprodução, 

“confecção” de mão-de-obra não reflexiva que faz, executa, realiza sem questionar 

qualquer exploração, violação de seus direitos, ela está tão e somente servindo ao 

capital, e contribuindo para reprodução do que está posto. Nesse aspecto, a escola 

toma um duplo papel, o de humanizar para reprodução do modelo vigente e 

desumanizando o homem, tornando-o individualista, alienado, preso a própria 

ignorância, deixando-o a margem do enfoque cultural para além do capital.  

Diante da discussão apresentada, é possível verificar na educação a 

possibilidade de atenuar esses efeitos capitalistas e ao longo de um processo 

educativo romper com essa lógica que fragmenta o conhecimento. Para tal, verifica-

se na literatura indícios de um caminho humanizador por meio da fruição literária, 

pois, permite conceber o homem pensante, ativo, crítico, coletivo, reflexivo e o mais 

importante: humano. (CANDIDO (2004); MANGUEL, (1997); LAJOLO E 

ZILBERMAN (1998); FRANCO E GIROTTO (2017); SOARES (2011). 

Dessa forma, percebe-se na literatura e no ensino literário a 

representatividade da produção humana, diante da sua apresentação e 

representação às necessidades humanas, suas emoções, transcendendo a visão de 

mundo e amplia a reflexão crítica. Em suma, tratam-se de pensamentos, ideias, 

visão de mundo, etc (SAVIANI, 2011) expressados por intermédio da escrita, 

justificando assim, um trabalho pedagógico intencional mediado por meio da fruição 

literária.  
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Resultados e Discussão  

 

Superar uma educação que age na impulsão do capitalismo exige 

quebra de paradigmas. É necessário lutar para desenvolver novas propostas que 

rompam com um sistema que oferta conhecimento de acordo com os interesses do 

capital. Como aborda Lefebvre (1968, p. 137) sobre as palavras de Marx, quanto a 

sua contribuição literária, social e histórica diante da crítica a configuração da 

sociedade capitalista: “Tenho dito e salvei a minha alma!” Cabe então a nós, sujeitos 

sociais recorrermos ao autor para repensarmos a sociedade e isso pode ser feito no 

cerne dessa estrutura que seria a educação”. 

Faz-se necessário reconfigurar o ensino. Não podemos, como 

expressa Paulo Freire quando fala de educação bancária, depositar em nossos 

alunos conhecimentos alienantes. Arquivar os conceitos á medida em que ele 

mesmo é arquivado, é fechado a própria arrogância, não pode ser, ter ou saber. Não 

transforma a si mesmo e nem a sua realidade, preso à ignorância da repetição do 

que aprendeu sem a reflexão ou crítica. Vivendo na cultura do silêncio, da 

submissão, satisfazendo as necessidades do capitalismo. A domesticação do 

homem que serve ao mercado e aceita suas condições sem questioná-la. (FREIRE, 

2005). 

Para tanto, vale destacar que as concepções teóricas que concebem 

o desenvolvimento humano por meio da transmissão cultural alicerçam a estrutura 

de uma proposta pedagógica que infere um trabalho que promova reflexões acerca 

das dimensões: políticas, históricas, sociais, filosóficas, ideológicas, etc. para assim, 

haver subsídios à compreensão da realidade que a cerca. 

O ensino com a literatura viabiliza rupturas com uma educação 

reprodutiva e alienante, pela sua estética e por ser a arte literária a própria realidade 

refletida na erudição das palavras de um escritor. Tal beleza exprimida em versos é 

capaz de levar o sujeito à reflexão, a ver a vida com outros olhos. Ainda que o 

literário não tenha um espaço relevante na vida acadêmica, como deveria, sua ação 

sobre os homens é presente nas palavras de Manguel (1997), Candido (2004), 

Vigotski (1999), Franco e Girotto (2017), Lajolo e Zilberman (1998), Soares (2011) 

dentre tantos outros autores, reforçando a prerrogativa de que o ensino necessita 

voltar-se aos clássicos para conceber o homem humanizado, erudito, reflexivo e 

crítico. 
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Conclusões  

 

A proposta apresentada pelo professor Saviani organiza-se pela 

relação entre a educação e o trabalho de forma que busca, por meio da concepção 

marxista, a reorganização do trabalho educativo a fim de oferecer substratos que 

possibilitam novas diretrizes para tal, ressaltando a importância da fundamentação 

teórica de acordo com a perspectiva histórica dialética, em que a função social da 

escola é fornecer os instrumentos necessários para apropriação dos conhecimentos 

científicos, bem como a transmissão do saber elaborado, por meio de instrumentos 

necessários para que haja a socialização do saber científico acumulado 

historicamente, promovendo assim ao mínimo a equidade em relação ao 

desenvolvimento por meio do saber.  

Frente as leituras realizadas para sustentar o argumento de que, o 

ensino dos clássicos corrobora na concepção do homem social, cultural, intelectual, 

histórico e humano, confirmamos a tese que o ser desenvolve-se por meio da 

transmissão da cultura acumulada historicamente, diante do ensino sistematizado, 

erudito e elaborado como defende Saviani (1984). Sendo a literatura fruto da 

produção humana que atende a tais critérios, podemos confirmar nos clássicos a 

possibilidade de concepção mais humanizadora do homem, diante de um trabalho 

pedagógico organizado e alicerçado em fundamentos filosóficos que se atém a 

concepção de homem. O que ficou evidenciado nas perspectivas da Pedagogia 

Histórico-Crítico, na Psicologia Histórico-Cultural, no Materialismo Histórico e 

Dialético, o que possibilitou justificar a especificidade da literatura a organização de 

do ensino por meio da fruição literária.  

Se evidenciou também nos pressupostos da Pedagogia Histórico 

Crítica o que deve ser objetivo principal da escola, o de emancipar o sujeito, 

capacitando-o para a atividade humana produzida histórica, cultura e socialmente. 

Para tanto é imprescindível que o educador conduza o trabalho nos moldes 

propostos pela teoria apresentada por Saviani (2011), em que o ensino deve ser 

articulado por um fundamento e ação pedagógica diante da proposta organizada em 

prática-teoria-prática, ao passo que o  estudante passe da síncrese à síntese, por 

meio da realidade reflexiva, na práxis dos conhecimentos. Como resultado o 

estudante expressa a apropriação dos conceitos, a medida que o conhecimento 
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passa a ser intrapessoal, objetivado na catarse, traduzindo o 

crescimento/conhecimento dos educandos, que não são mais os mesmos do início 

do processo de ensino-aprendizagem. Pois, retornam ao seu contexto 

instrumentalizados, conscientes e reflexivos. Objetivam os conteúdos sistematizados 

em sua vida. Em suma, uma educação humanizadora tornar o homem melhor diante 

do enfrentamento do real, e é na literatura que podemos encontrar suporte e 

instrumentos para um caminho de evoluções qualitativas por meio da compreensão 

da realidade. Evidencia-se na arte, e na própria realidade retratada em versos 

eruditos, via capaz de emocionar, sensibilizar e representar o homem em sua 

totalidade.  
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