
 

ATIVIDADES DE LITERATURA E REDAÇÃO 

1ª EM 

 

Queridos alunos. 

Assistam sigam as orientações sobre todos os conteúdos, o e-mail no qual vocês irão 

encaminhar os trabalhos de literatura vocês também poderão esclarecer alguma pos-

sível dúvida, fiquem tranquilos porque esse período logo vai passar, e sei que muito 

em breve estaremos juntos. Façam os exercícios com tranquilidade e novamente me 

ponho à disposição para esclarecer qualquer dúvida. 

Fiquem bem e até breve. 

Profª: Viviane. 

 

 

Literatura 

 

Apostila: Módulo 15 e 16 

Trovadorismo: cantiga de escárnio 

Destinam-se a ironizar ou difamar determinada pessoa. Existem dois tipos de cantigas 

satíricas: as de escárnio e as de maldizer. 

Cantigas de escárnio são mais irônicas e trabalham sobretudo com trocadilhos e pala-

vras de duplo sentido, sem mencionar diretamente nomes. São críticas indiretas: é um 

“mal dizer” de maneira encoberta, insinuada. 

 

As canções trovadoras, pelos artistas atuais 

As cantigas de amor e de amigo trovadorescas embalavam os corações apaixonados 

da era medieval, assim como a playlist do Spotify com músicas Henrique e Juliano e 

Marília Mendonça embalam os corações apaixonados dos jovens de hoje. Mas algu-

mas canções trovadorescas, como canções dos dias de hoje, têm como objetivo man-

dar indiretas para “o recalque”, como as canções satíricas de maldizer e de escárnio. 

Podemos comparar algumas das semelhanças entre as características desses estilos 

trovadorescos com algumas canções contemporâneas. 



 

Veja algumas dessas comparações: 

Cantigas de Maldizer: sátiras diretas, chegando muitas vezes a agressões verbais. 

Há casos em que o nome de uma pessoa poderia aparecer explicitamente. 

Exemplo: a música do cantor Latino, "Renata". 

Cantigas de Escárnio: nestas cantigas o nome da pessoa satirizada não aparecia. As 

sátiras eram feitas de forma indireta, utilizando os duplos sentidos. 

Exemplo: a música da dupla Maiara e Maraisa, "Quem ensinou fui eu". 

Cantigas de Amor: o foco da cantiga é nas qualidades da mulher amada, onde o 

trovador se coloca em uma posição inferior (de vassalo) a ela. O tema mais comum é 

o amor não correspondido. 

Exemplo: a música da dupla sertaneja Henrique e Juliano, "O céu explica tudo". 

Cantigas de Amigo: enquanto nas Cantigas de Amor o eu-lírico (voz que expressa a 

subjetividade do poeta) é um homem, nas cantigas de amigo é uma mulher, embora 

os escritores sejam homens. 

A palavra amigo nestas cantigas tem o significado de namorado e o tema principal é a 

lamentação da mulher pela falta do amado. 

 

Exemplo: a música da cantora Marília Mendonça, "Ausência". 

Exercícios apostila páginas: 335. 

Trabalho de Literatura 

Como no exemplo citado acima, algumas músicas contemporâneas também dialogam 

com as características das cantigas trovadorescas. Elaborem uma lista com músicas 

de compositores contemporâneos que se encaixam nas características de cantigas de 

Amor, Amigo, Escárnio e 

Maldizer. Encaminhem as pesquisas para o e-mail: vii-ane@hotmail.com no título do 

e-mail coloquem o título do trabalho nome e série. 

Valor:2,0 

mailto:vii-ane@hotmail.com


 

Redação 

Apostila: Módulo 22 

Descrição de pessoa 

Num texto narrativo, os trechos descritivos enriquecem a história, detalhando ambien-

tes, paisagens, objetos e personagens. Não se deve abusar da descrição, principal-

mente na narração escolar, em que o texto deve ter por volta de 30 linhas. Bastam 

algumas pinceladas sugestivas para, com originalidade, caracterizar uma personagem. 

Pode-se, por exemplo, salientar o que ela tem de mais expressivo: “moça morena, de 

cabelos lisos e boca carnuda e sensual"; “um rapaz alto, desengonçado dentro de um 

terno listrado que parecia menor que ele"; “uns olhos castanhos e meigos"; “um rosto 

redondo e corado, parecia uma criança"; “usava roupas amplas que lembravam a dos 

hippies"; “um negro alto e magro que ao sorrir mostrava apenas os dois dentes que 

tinha na frente". 

Acessem o conteúdo online do portal objetivo. 

Vídeo aula portal objetivo:  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ae590836-0a8e-4029-9f10-

130921b6c6e8&instituto=objetivo&referencia=191212_MariaGarrote_LinguaPortugues

a_III_1Serie_AD 

Exercícios apostila páginas: 292, 293. 

Vídeo aula e correção exercícios portal objetivo:  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=406b3bf1-3053-479f-a738-

39aa7847d833&instituto=objetivo&referencia=191212_MariaGarrote_LinguaPortugues

a_IV_1Serie_AD 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ae590836-0a8e-4029-9f10-130921b6c6e8&instituto=objetivo&referencia=191212_MariaGarrote_LinguaPortuguesa_III_1Serie_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ae590836-0a8e-4029-9f10-130921b6c6e8&instituto=objetivo&referencia=191212_MariaGarrote_LinguaPortuguesa_III_1Serie_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ae590836-0a8e-4029-9f10-130921b6c6e8&instituto=objetivo&referencia=191212_MariaGarrote_LinguaPortuguesa_III_1Serie_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=406b3bf1-3053-479f-a738-39aa7847d833&instituto=objetivo&referencia=191212_MariaGarrote_LinguaPortuguesa_IV_1Serie_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=406b3bf1-3053-479f-a738-39aa7847d833&instituto=objetivo&referencia=191212_MariaGarrote_LinguaPortuguesa_IV_1Serie_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=406b3bf1-3053-479f-a738-39aa7847d833&instituto=objetivo&referencia=191212_MariaGarrote_LinguaPortuguesa_IV_1Serie_AD

