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RESUMO 
 
 

PROVÉRBIO POPULAR: O USO COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE LÍNGUA 
E LITERATURA Resumo: Os provérbios são ditos, ideologias e crenças oriundos da sabedoria 
popular e expressam por meio de uma sentença sucinta, um pensamento e argumentos, que 
podem ser culturais, morais, sociais e religiosos, que de forma sábia apropriam-se da função 
de ensinar, aconselhar e comunicar. Os provérbios aparecem no cotidiano como um meio de 
comunicação e é possível empregá-los em muitos momentos da vida, na maioria das vezes em 
momentos em que se necessitam conselhos, ensinamentos e reprovações. A necessidade de 
pesquisar novos métodos de ensino mostra-se necessária, à medida que a sociedade evoluiu, 
tornando insuficiente a antiga metodologia aplicada, sobretudo no que tange as atividades que 
buscam atrair a atenção dos alunos. Atualmente, com o advento dos meios de comunicação, 
torna-se necessário o uso de recursos diversificados para trabalhar em sala de aula, e é neste 
contexto que este trabalho se insere buscando novas formas de trabalhar os diversos gêneros 
textuais com a utilização dos provérbios populares. Os provérbios populares são sábios e 
facilitam o entendimento de preceitos morais importantes para a vida. Muitas vezes, se torna 
necessário estudar o significado dos provérbios, pois não são compreendidos facilmente e este 
foi um dos motivos pelo qual resolveu-se estudar este tema. Acredita-se que conhecer e 
interpretar os provérbios nos torna mais sábios e prontos para encarar a vida e suas 
necessidades, porque para cada momento e para cada vivência, sempre há um provérbio que 
se encaixa e resume exatamente a situação e além de considerar sua importância na cultura 
de diferentes povos. Este trabalho teve como objetivo investigar e refletir a partir de uma 
revisão de literatura as possibilidades de trazer estes microtextos nascidos na cultura popular 
oral para o contexto de cultura escrita de crianças e adolescentes, utilizando os provérbios 
como recurso didático para o ensino de língua e literatura, portanto, este trabalho enfatiza a 
riqueza da sabedoria popular e reflete a respeito das inúmeras possibilidades de sua utilização 
nas atividades de interpretação e produção de textos. A pesquisa se justifica pela importância 
que tem os estudos de língua e literatura no contexto escolar e na sua primeira parte será 
abordada a terminologia relativa a esses pequenos textos, sua origem, transmissão e 
importância dentro da cultura popular. Constatou-se a partir das pesquisas realizadas e dos 
autores estudados que o uso de provérbios nas aulas de língua e literatura despertam a 
sabedoria e aprendizagem nas atividades de interpretação e produção de textos. Apontamos 
ainda a necessidade da realização de estudo de campo para ampliar as discussões. Palavras-
chave: provérbios; cultura; ensino em sala de aula.  


