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APRESENTAÇÃO

1

A primeira unidade da obra tratará da introdução à literatura e suas funções, gêne-
ros do discurso e literários e produção textual de poemas e peças teatrais. Da es-
cola literária, será tratado o Trovadorismo, com suas cantigas de amigo e de amor.

Nesta proposta, será abordada a parte introdutória à Unidade, que pretende refor-
çar a noção da Literatura como Arte e parte integrante da representação cultural 
e histórica das sociedades, e o capítulo 1, que discute o entendimento dos alunos 
sobre Literatura, descreve as funções dessa arte e os movimentos literários.

O Capítulo 1 trabalhará também com conceitos a partir da pergunta que dá nome ao 
capítulo: O que é literatura? (É a arte de compor e expor escritos artísticos, em prosa 
ou em verso, de acordo com princípios teóricos e práticos; o exercício dessa arte ou 
da eloquência e poesia, disponível em:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
3 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Comparar e analisar pinturas.

 • Compreender a literatura como expressão artística.

 • Compreender que o conceito de Literatura não é estático.

 • Entender que as Escolas Literárias têm relação direta com os 
acontecimentos históricos de determinadas épocas.

 • Reconhecer na Idade Média um importante período histórico 
para o desenvolvimento da Literatura.

A literatura na baixa Idade Média
O que é literatura?
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.  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • Representação e comunicação.

 • Investigação e compreensão.

 • Contextualização sociocultural. 

 • Introdução à literatura.

 • Pintura.

 • Arte e contexto sociocultural.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Projetor multimídia.

 • Livro didático.

PREPARAÇÃO

É importante lembrar a época histórica (Idade Média) e contextualizar os alunos 
(interdisciplinaridade com História) sobre os acontecimentos da época. Lem-
brar que em princípio os textos eram frutos da tradição oral, pois era assim que 
outras artes também eram difundidas, visto que leitura e escrita eram “privilégio” 
dos nobres.

Não esqueça da sondagem no início de todas as aulas. Tente “tirar” do aluno o 
máximo possível de informações que ele já tenha acerca do conteúdo trabalhado.

Peça que os alunos observem a imagem e levantem hipóteses, anotando-as 
(roupas, expressões faciais, atividade etc.) e, em seguida, faça uma pequena 
explanação sobre o que foi a Idade Média.

Leia, com os alunos, o texto (página 8) para enfatizar o que foi dito até então.

Para dar continuidade, analise  as imagens (página 10) – tendo como recurso 
um projetor multimídia. Peça que os alunos façam anotações iniciais para, em 
seguida, desenvolverem as atividades (página 11).

Corrija as atividades e vincule as obras à primeira escola literária que será 
estudada: o Trovadorismo. (Faça uma linha do tempo da Idade Média, escla-
recendo a divisão entre Alta e Baixa e as características de cada período).

AULA 1
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AULA 2 
Vistas e analisadas as obras na aula anterior, relembre os acontecimentos e 
lance a pergunta: “O que é literatura?”. 

Ouça e anote as impressões dos alunos sobre o conceito de literatura (poden-
do apresentar a eles o conceito apresentado na Introdução).

Reforce que a concepção de literatura depende do contexto social e histórico 
em que está inserida. 

Em seguida, leia, com os alunos, os textos I e II (páginas 13 e 14) e peça que 
realizem as atividades (páginas 14 e 15). Ao final, corrija-as oralmente, reto-
mando as discussões do início da aula. 

Como tarefa extraclasse, solicite aos alunos que façam um resumo das fun-
ções da literatura a partir da leitura (páginas 15 a 20) e realizem os exercícios. 

RE
PR

OD
UÇ
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AULA 3 
Inicie a aula relembrando o que foi visto nas aulas anteriores e, em seguida, 
faça a correção das atividades propostas, tire dúvidas, releia os textos (caso 
sinta necessidade).

Em seguida, volte à página 9 e explique o que é o Projeto Vivências (lembran-
do que o Sarau tem como objetivo mostrar as produções dos alunos cele-
brando a arte de maneira que todos participem e deem suas contribuições 
de alguma forma. Além de produções escritas, há a possibilidade de trabalho 
com músicas, com esquetes ou encenações sobre a Idade Média etc. Pense 
em possíveis datas para o Sarau para esclarecer as dúvidas que possam sur-
gir, sempre lembrando que o projeto pode e deve ser flexível e ir ao encontro 
das necessidades da sala). Proponha uma reprodução em grupo do quadro 
síntese Periodização das literaturas portuguesa e brasileira (páginas 24 e 25) 
para ser o primeiro material do Projeto Vivências.
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Após a realização das atividade propostas, o professor poderá avaliar se os 
objetivos foram atingidos (a partir da correção dos textos) e poderá, também, 
fazer a devolutiva com os alunos pensando na sistematização oral e conjunta 
do conteúdo trabalhado.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


