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Resumo da dissertação   

 

A dissertação se propõe a buscar evidências de influência da cultura árabe na literatura de cordel brasileira, 

supondo-se que os clássicos de cavalaria medievais de língua espanhola produzidos na Península Ibérica no período 

de ocupação árabe sejam um dos prováveis meios de veiculação desta influência. Pretende-se, também, conhecer a 

natureza dessa influência e sua contribuição para o estabelecimento do cordel como gênero literário brasileiro. Para 

isso, foram selecionados alguns textos teóricos que tratam da literatura espanhola medieval, outros que abordam a 

literatura de cordel e outros que analisam questões identitárias ligadas à literatura de um modo geral. Como 

material analítico, foram listadas algumas obras literárias de língua espanhola oriundas da Idade Média e alguns 

clássicos da literatura de cordel que apresentam temas correlatos aos textos espanhóis, de modo a permitir um 

estudo comparativo para mapear os eventuais indícios da influência procurada. 

 


