
   

 
 ANAIS DA FUCAMP, v.4, n.5, 2019                                                                           ISSN: 2448-3133 
 
 

2° SIMPÓSIO PESQUISA  

CURSO DE LETRAS - 2019 

UMA ANÁLISE NARRATIVA DA OBRA O REI ARTHUR 

Jean Carlos Pereira Felipe1 

Dra. Kênia Mendonça Diniz (Orientadora) 

 

RESUMO 

Introdução: O Livro Rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda se decorrem na antiga Grã-

Bretanha, aproximadamente no século V, trazendo a história do rei Uther Pendragon, que tinha 

o domínio de quase todos os reinos. Os Mitos são criados a partir da visão entre o real e o 

místico, e tem suas origens no campo do real e do imaginário. Entre os mitos mais famosos e 

revisitados hoje em dia está a imagem do Rei Arthur, que nos leva a um mundo medieval 

misterioso e um rei que foi ícone para outros posteriores monarcas em algum aspecto, o que 

me levou a escolha desse tema. Objetivo: É abordar o contexto da história deste personagem, 

que nos leva em uma distante Idade Média, que abrange vários feitos místicos e heroicos, sua 

possível, na qual temos a figura de Arthur como um grande guerreiro ou general que protegia 

a Grã Bretanha de saxões no século V, e a maneira como podemos trabalhar o tema em sala 

de aula, levando os alunos a se interessarem pela obra através da contextualização, leitura e 

interpretação, a fim de que eles mergulhem nesta narrativa de maneira compreensível.  

Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. 

Resultados e discussão: Na sugestão de projeto de aula, intitulado de O Rei Arthur e os 

Cavaleiros da Távola Redonda, utilizamos o próprio livro para desenvolver atividades com a 

temática interdisciplinar entre literatura e história medieval para alunos do 1º Ano do Ensino 

Médio, cujo objetivo é o de fazer com que os alunos possam adquirir conhecimento histórico 

com a relação entre Idade Média e rei Arthur. Conclusão:   É necessário idealizar a história e 

suas obras literárias e o seu modo de aprender, através de obras literárias pode-se inovar a 

história e torná-la interessante e crítica, e nada mais prazeroso do que aprender literatura 

através de contos como rei Arthur, fazendo a relação dos conteúdos do livro com outras obras. 

Dessa forma, pode-se dizer que além de uma renovação no modo de ensinar, a mesma leva a 

 
1 Graduando do curso de Letras do UNIFUCAMP/FACIHUS, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

jeanzelda20@gmail.com  



   

 
 ANAIS DA FUCAMP, v.4, n.5, 2019                                                                           ISSN: 2448-3133 
 
 

2° SIMPÓSIO PESQUISA  

CURSO DE LETRAS - 2019 

construção do conhecimento e aproxima o aluno da realidade medieval. Sendo assim, a prática 

docente precisa sofrer estas modificações, pois a escola e os conteúdos trabalhados parecem 

não ter relação com o interesse dos alunos em aprender a antiguidade. O ensino de literatura 

relacionado à era medieval mística proporciona uma interação dos conteúdos ao aluno e é 

capaz de transformar o momento do aprendizado em algo importante para o crescimento 

cultural e pessoal dos estudantes, pois é um método muito significante. 
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