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APRESENTAÇÃO

1

A estrutura do Trovadorismo já foi trabalhada, antecipadamente, no capítulo 
5. Neste capítulo, devem ser realizadas as leituras propostas, sempre pedin-
do que os alunos se lembrem do apresentado no referido capítulo e façam 
as atividades. A partir disso, será estudado o teatrólogo e ator português Gil 
Vicente e seu teatro.

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

 DURAÇÃO: 
2 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 • Reconhecer as características do Trovadorismo.

 • Compreender as características do Humanismo e o teatro vi-
centino.

.  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 

 • Representação e comunicação.

 • Investigação e compreensão.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 • Projetor multimídia.

 • Livro didático.

A produção literária medieval
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Inicie dizendo que  as denominações das escolas literárias servem, antes de 
mais nada, para situar os escritores em épocas históricas, tendências e movi-
mentos literários ou estéticos.

Use o texto (página 85) para contextualizar o conteúdo e passar para o Tro-
vadorismo.
Lembre os alunos que o idioma empregado era o galego-português, em virtu-
de da então unidade linguística entre Portugal e Galiza.

Faça as leituras dos textos (páginas 85 e 86).

Depois, sistematize: 
As cantigas de amor são mais bem trabalhadas do que as de amigo. 
As de amigo, geralmente no ambiente rural; as de amor, em ambientes finos.

Principais diferenças entre as cantigas:

Amigo Amor:

• Eu lírico feminino.
• Presença paralelismo.
• Lamento da moça pelo namo-

rado que partiu.
• Amor natural e espontâneo.
• Ambientação popular.

• Eu lírico masculino.
• Ausência paralelismo.
• Sofrimento eu lírico perante mu-

lher idealizada e distante.
• Amor cortês.
• Ambientação aristocrática.

Faça o mesmo com as cantigas de escárnio e maldizer (páginas 88 e 89). 
Peça aos alunos que resolvam as atividades da seção Literatura comparada 
(páginas 90 e 91) e corrija-as.

AULA 1

PREPARAÇÃO

É interessante separar vídeos, músicas, imagens que possam representar as 
variações que acontecem na língua. Vale lembrar que a gíria também é uma 
variedade que a língua apresenta, por essa razão pode-se explorar bastante 
esse universo, visto que o público-alvo vive esse universo, pois, geralmente, 
está inserido em algum grupo social.
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Para a verificação do capítulo, leia um trecho do livro Auto da Barca do Inferno 
ou de algum outro auto e, após a leitura dramática, peça aos alunos que expli-
quem e façam comparações com a característica do autor (exemplo: críticas, 
sátira, elementos filosóficos etc.).

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Explore os textos sobre Gil Vicente e o teatro (páginas 92 a 95). Pode-se dizer 
que, em boa parte, o teatrólogo e ator português é fruto de uma época. Criou 
o que se convencionou chamar de teatro vicentino, caracterizado pelo poder 
da sátira. 

Aproveite e conceitue Humanismo, acesse o site: https://pt.wikipedia.org/
wiki/Escolas_liter%C3%A1rias#Humanismo, acesso em 05/03/2017.

Peça que os alunos façam os exercícios (página 95) e corrija-os.

AULA 2


