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PLANO DE ESTUDO – LITERATURA – 1ª SÉRIE 
Professora Maria Elisa 

 
Orientações: Oi, queridos alunos! Respondam às questões nos próprios cadernos, elas serão vistadas e 

corrigidas posteriormente. Não é necessário imprimir este plano. Anotem as dúvidas para conversarmos em sala. Bons 
estudos! 

 
Atividades obrigatórias: 
 
A) Rever os principais conceitos do capítulo 2 – TROVADORISMO – destacando as informações que julgar 

mais importantes; 
B) Realizar os exercícios desse capítulo (p. 26 e 29; 30 a 33); 
C) Assistir à vídeo aula do SAS sobre HUMANISMO (tema do capítulo 3). O link é 

https://videos.portalsas.com.br/?video=172463656.  
D) Estudar os itens mais importantes do capítulo 3:  Contexto Histórico (p. 37), antropocentrismo (p.37), 

Teatro de Gil Vicente (p.41 a 43); 
 
Atividades opcionais (extras): 
 
a) Realizar os exercícios sobre Humanismo – SAS (p. 43 a 45); 
b) Lista extra sobre Trovadorismo (anexa).  

 
Filmes sugeridos:  
 

O nome da rosa, de Jean-Jacques Annaud. Inspirado no clássico de Umberto Eco, retrata a Idade Média, 
tempo do Trovadorismo. 
 
 O auto da Compadecida, de Guel Arraes. Inspirado no clássico de Ariano Suassuna, o filme mostra bem a 
composição de um auto de moralidade, típico do Humanismo.  
 

Atenção! Fica mantida a programação da nossa OFICINA DE REDAÇÃO. As etapas de produção do texto (leitura, 
esboço, escrita da 1ª versão) devem ser cumpridas como tarefa. A produção da resenha é opcional e vale até 1,0 
ponto de acréscimo na PB.  
 

PRODUÇÃO DE RESENHA CRÍTICA 
 

• Cronograma de atividades: 
• 12/03: Leitura da obra literária escolhida 
• 19/03: Esboço do texto – anotações para a resenha 
• 26/03: Escrita da 1ª versão da resenha 

Orientações: Nome e série/ Título/ máximo 1 lauda /Digitado / Sem capa/ Fonte: Times New Roman 12 ou Arial 11/ 
• 2/04: Correção coletiva das resenhas 
• 8/04: Entrega final para correção  

 
Observação: As atividades agendadas para 2/04 e 8/4 ficam sujeitas ao novo calendário de retorno à escola.  

 
 
  

https://videos.portalsas.com.br/?video=172463656
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TROVADORISMO 
1. (G1 - ifsp 2017)  Inspiradas na poesia provençal, as cantigas trovadorescas são consideradas as primeiras 
manifestações literárias portuguesas. O movimento literário em que elas surgiram ficou conhecido como Trovadorismo. 
Sobre o Trovadorismo, assinale a alternativa correta.  
a) As cantigas trovadorescas foram transmitidas apenas em cópias e recolhidas somente em duas importantes 
antologias, denominadas Cancioneiros, únicos documentos que restam para o conhecimento do Trovadorismo: 
Cancioneiro da Ajuda e Cancioneiro da Biblioteca Nacional.    
b) O Trovadorismo foi um movimento artístico literário que predominou no século XVII, na Europa. Esse estilo surgiu 
em Roma, na Itália, se expandiu por outros países da Europa, como Portugal, logo após seu surgimento, mas foi na 
Espanha que ele se tornou vigoroso.    
c) Em Portugal, as cantigas trovadorescas são classificadas em cantigas líricas (cantigas de amor e cantigas de amigo) 
e cantigas satíricas (cantigas de escárnio e cantigas de maldizer).    
d) No Trovadorismo, o pensamento religioso, espiritualista, predominante na época, numa visão teocentrista (em que 
Deus, do grego Teos, está no centro das preocupações humanas), dá lugar a uma visão antropocentrista (em que o 
homem, do grego anthropos, está no centro das realizações do universo humano).    
e) As características formais e temáticas das cantigas de amigo eram: influência das cantigas provençais, originárias 
do sul da França; eu lírico masculino que evoca a mulher amada usando a forma de tratamento “Minha senhora” (“Mia 
senhor”, “Mia dona”); exaltação das virtudes da beleza da amada inatingível; e predomínio do sentimento amoroso.    
  
2. (G1 - ifsp 2016)  A poesia do Trovadorismo português tem íntima relação com a música, pois era composta para ser 
entoada ou cantada, sempre acompanhada de instrumental, como o alaúde, a viola, a flauta, ou mesmo com a presença 
do coro. 
 
A respeito dessa escola literária, assinale a alternativa correta.  
a) Os principais trovadores utilizavam a guitarra elétrica para acompanhar a exibição.    
b) As composições dividem-se em dois grandes grupos: líricas e satíricas.    
c) Os principais trovadores são: Padre Antônio Viera e Camões.    
d) O Trovadorismo é uma escola literária contemporânea.    
e) São exemplos de Cantigas Satíricas as Cantigas de Amor e de Amigo.    
  
3. (Espcex (Aman) 2014)  É correto afirmar sobre o Trovadorismo que   
a) os poemas são produzidos para ser encenados.     
b) as cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas.     
c) nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino.     
d) as cantigas de amigo têm estrutura poética complicada.    
e) as cantigas de amor são de origem nitidamente popular.     
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Cantiga de Amor 
Afonso Fernandes 
 
Senhora minha, desde que vos vi, 
lutei para ocultar esta paixão 
que me tomou inteiro o coração; 
mas não o posso mais e decidi 
que saibam todos o meu grande amor, 
a tristeza que tenho, a imensa dor 
que sofro desde o dia em que vos vi. 
 
Já que assim é, eu venho-vos rogar 
que queirais pelo menos consentir 
que passe a minha vida a vos servir (...) 
 
(www.caestamosnos.org/efemerides/118. Adaptado)  
 
4. (G1 - ifsp 2012)  Uma característica desse fragmento, também presente em outras cantigas de amor do Trovadorismo, 
é  
a) a certeza de concretização da relação amorosa.    
b) a situação de sofrimento do eu lírico.    
c) a coita de amor sentida pela senhora amada.    
d) a situação de felicidade expressa pelo eu lírico.    
e) o bem-sucedido intercâmbio amoroso entre pessoas de camadas distintas da sociedade.    
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5. (Ueg 2015)  Senhora, que bem pareceis!  
Se de mim vos recordásseis  
que do mal que me fazeis  
me fizésseis correção,  
quem dera, senhora, então  
que eu vos visse e agradasse.  
 
Ó formosura sem falha  
que nunca um homem viu tanto  
para o meu mal e meu quebranto!  
Senhora, que Deus vos valha!  
Por quanto tenho penado  
seja eu recompensado  
vendo-vos só um instante.  
 
De vossa grande beleza  
da qual esperei um dia  
grande bem e alegria,  
só me vem mal e tristeza.  
Sendo-me a mágoa sobeja,  
deixai que ao menos vos veja  
no ano, o espaço de um dia.  
 
Rei D. Dinis  
 
CORREIA, Natália. Cantares dos trovadores galego-portugueses. Seleção, introdução, notas e adaptação de Natália 
Correia. 2. ed. Lisboa: Estampa, 1978. p. 253.  
 
Quem te viu, quem te vê  
 
Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala  
Você era a favorita onde eu era mestre-sala  
Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua  
Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua  
 
Hoje o samba saiu procurando você  
Quem te viu, quem te vê  
Quem não a conhece não pode mais ver pra crer  
Quem jamais a esquece não pode reconhecer  
[...]  
 
Chico Buarque  
 
A cantiga do rei D. Dinis, adaptada por Natália Correia, e a canção de Chico Buarque de Holanda expressam a seguinte 
característica trovadoresca:  
a) a vassalagem do trovador diante da mulher amada que se encontra distante.    
b) a idealização da mulher como símbolo de um amor profundo e universal.    
c) a personificação do samba como um ser que busca a plenitude amorosa.    
d) a possibilidade de realização afetiva do trovador em razão de estar próximo da pessoa amada. 


