
Quem já estudou poesia, já ouviu falar em poesia provençal. Mas como compreender de uma
forma mais simples? Como entender o Trovadorismo? Vejamos abaixo que é possível!

O Trovadorismo foi o primeiro movimento literário e poético da língua portuguesa. Surgiu
na Idade Média no século XI, no sul da França, em uma região conhecida como Provença,
daí originando o nome poesia provençal.





O que foi o Trovadorismo?
Foi um movimento que se propagou por toda a Europa e só decaiu como o início da época
literária conhecida como Humanismo no século XIV.

As cantigas tinham a intenção de demonstrar como era a vida da aristocracia portuguesa
que naquela época, tinha a cavalaria feudal lutando nas Cruzadas em busca da libertação da
Terra Santa do poder dos mouros.

Assim, as cantigas sofriam grande influência de valores culturais e comportamentos da
cavalaria, como juras de amor eterno às mulheres que ficavam, ou o sofrimento de quem viu
o amor partir, ou ainda retratando com ironia os costumes e modos de vida da sociedade.

As poesias trovadorescas são divididas em dois gêneros: lírico (cantigas de amor e cantigas
de amigo) e satírico (cantigas de escárnio e cantigas de maldizer).

10 Atividades sobre Trovadorismo
Para todas as atividades indicadas abaixo pressupõe que explicações básicas acerca do
movimento Trovadorismo já tenham sido aplicadas em sala de aula.

Atividades sobre Trovadorismo – Exibição do
Filme “Coração de Cavaleiro”
Nesta atividade é possível compreender o contexto histórico em que surgem as cantigas,
bem como entender a sociedade formada por reis, cavaleiros e donzelas apaixonadas.





Recursos para a atividade:

Aparelho de DVD ou projetor;
Televisor ou tela de projeção,
Folha de papel sulfite;
Canetas.

Passo a passo para a atividade:

Exibir o filme em um ambiente de silêncio, para que os alunos possam se envolver com1.
as cenas;
Distribuir folhas em branco ao final do filme;2.
Solicitar que façam uma redação identificando os pontos que caracterizam o3.
Trovadorismo.

Atividades sobre Trovadorismo – Poesia
trovadoresca
Tem como objetivo analisar as poesias provençais identificando suas características através
da leitura e relacionando-as ao período em que ocorreram.





Recursos para a atividade:

Computadores;
Acesso à Internet;
Quadro e pincel.

Passo a passo para a atividade:

Conduzir alunos ao laboratório de informática para que façam pesquisa sobre origem e1.
características das poesias do trovadorismo em sites pré-estabelecidos;
De volta à sala, organizar os alunos em grupos para socializarem o que foi pesquisado;2.
Roteiro para discussão pode ser colocado no quadro para guiar a discussão;3.
Solicitar que um porta voz de cada grupo repasse aos demais as conclusões.4.

Atividades sobre Trovadorismo –
Trovadorismo Eterno
Ao longo do tempo muitas foram as transformações sofridas na música, no entanto, traços
do trovadorismo podem ser observados nas canções atuais. Esta atividade propõe
compreender que a produção literária está interligada aos momentos históricos e seus
traços perduram nas composições contemporâneas.





Recursos para a atividade:

Aparelho de áudio;
Músicas gravadas;
Papel sulfite para anotações;
Canetas.

Passo a passo para a atividade:

Tendo como base a canção “Dez por cento” de Maiara e Maraísa, e uma canção de1.
amigo que serão reproduzidas, os alunos observarão as características das duas
canções e anotarão as semelhanças entre uma e outra. A músicas poderão ser
repetidas várias vezes.
Num segundo momento, as semelhanças percebidas devem ser compartilhadas com2.
todos.
Explicar que no Trovadorismo o dono da voz eram sempre os homens e eram também3.
eles quem cantavam por elas. Como pode ser percebido no trecho da música “Dez por
cento”, uma moça lamenta sua dor a um garçom e não a outra moça como seria o
esperado. Outra semelhança com a canção de amigo está no lamento por um amor
acabado por algo que não sabemos qual seja o motivo.

Atividades sobre Trovadorismo – Duelo de
cantigas
Através da disputa de equipes, fortalecer o entendimento das características de das cantigas
trovadorescas, bem como diferenciar os gêneros lírico e satíricos.





Recursos para a atividade:

Não dispõe de recursos

Passo a passo para a atividade:

Os alunos devem pesquisar previamente as características dos gêneros das cantigas1.
trovadorescas.
A turma se divide em duas equipes e o professor será responsável por conduzir o duelo2.
que consiste em disputa pelo maior número de acertos.
O Será dada a característica e os mesmos deverão identificar de qual se trata: cantiga3.
de amor, cantiga de amigo, cantiga satírica ou cantiga de maldizer.

4.    QUADRO COMPARATIVOS ENTRE AS
CANTIGAS TROVADORESCAS

Cantigas de amor Cantigas de amigos

Origem Provençal Origem Galego Portuguesa
Eu lírico masculino Eu lírico feminino
Objeto desejado: a dama; a senhor Objeto desejado: o amigo
O homem presta a vassalagem amorosa; sofre pelo
amor não correspondido “Coita”

A mulher sofre pelo amante, namorado
ausente

Mulher idealizada, superior Mulher real, mais concreta
Ambiente palaciano (aristocrático) Ambiente Rural (popular)

Cantigas de escárnio Cantigas de maldizer

Ataque indireto Ataque direto

Predomínio da ironia e do sarcasmo Predomínio de palavras chulas (baixo
nível)

Crítica a costumes, pessoas e acontecimentos Críticas a costumes, pessoas e
acontecimentos

Não declamação de nomes Declamação do nome da pessoa
criticada

Será ganhadora a equipe que obtiver mais acertos.5.



Atividades sobre Trovadorismo – Semana do
Trovadorismo
A atividade a seguir permite aliar as redes sociais tão presente no nosso cotidiano ao ensino
de literatura através do aplicativo de WhatsApp.





Recursos para a atividade:

Aparelhos celulares dos alunos;
Aplicativo de WhatsApp;
Internet.

Passo a passo para a atividade:

Após as explicações tradicionais sobre o tema, o professor criará um grupo de1.
WhatsApp com intuito de compartilhar áudios e letras de músicas, assim como vídeos,
que estejam relacionados ao movimento literário;
Durante o período de uma semana várias questões envolvendo o trovadorismo e suas2.
características serão discutidas no grupo com seus membros de forma a permitir a
participação de todos;
Ao final uma avaliação por meio de uma roda de conversa encerrará a atividade.3.

Atividades sobre Trovadorismo – Criações
Satíricas
Os alunos devem elaborar por meio de criação literária cantigas satíricas. Serão usadas as
duas classificações: escárnio e maldizer. Devem levar em consideração a sociedade atual
como cenário de inspiração.





Recursos para a atividade:

Folhas sulfite;
Canetas.

Passo a passo para a atividade:

O aluno precisa ter prévio conhecimento do conteúdo através de aulas expositivas;1.
e elaborar textos poéticos que tenham como principal argumento a ironia.2.

Atividades sobre Trovadorismo –
 Exercitando a Mente
Nesta atividade os alunos serão levados a refletir e discutir as características do
Trovadorismo, sua origem e manifestações.





Recursos para a atividade:

Folhas xerocadas com questionários.

Passo a passo para a atividade:

Alunos devem se organizar em pelo menos 6 grupos para discutir e responder a um1.
questionário;
Cada grupo escolhe suas respostas;2.
Na sequência as respostas são comparadas e aqueles que obtiveram mais acertos vão3.
para a segunda rodada de questões;
Aqueles que foram eliminados devem se encaixar nos que ganharam;4.
Sucessivas rodadas acontecerão até obter um grupo vencedor.5.

Atividades sobre Trovadorismo – Roda de
conversa
A proposta aqui é analisar uma cantiga de amor por meio de uma roda de conversa em que
se discutirá suas características, intensões e repercussão na época que ser deu.





Recursos para a atividade:

Folhas xerocadas.

Passo a passo para a atividade:

Os alunos se sentam em círculo;1.
O professor lê uma cantiga de amigo;2.
O professor propõe dar início a uma conversa sobre as percepções que tiveram da3.
leitura. Como era naquela época? Fala de que? Quais são as percepções? Por que
pensam assim?

Atividades sobre Trovadorismo –
Trovadorizando
As cantigas do Trovadorismo trazem as percepções de uma época e o que se intenciona com
esta atividade é permitir criações de cantigas usando a linguagem atual.



Recursos necessários para a atividade:

Papel sulfite;
Canetas.

Passo a passo para a atividade:

A sala se divide em grupos de 5 a 6 alunos cada;1.
Cada grupo elege um aluno (a) para ser o personagem inspiração;2.
Cada grupo criará uma cantiga trovadoresca com linguagem atual;3.
Para que haja diversidade nas cantigas, um sorteio pode ser realizado e cada grupo4.
ficará com um tipo para trabalhar.
As cantigas serão apresentadas a todos ao final.5.

Atividades sobre Trovadorismo – Trovadores
de hoje
Intencionando mostrar a influência do trovadorismo nas músicas atuais, esta atividade
desafia os alunos a refletir as características literárias deste movimento. Tendo como base a
música “Exagerado” de Cazuza e “Olhos nos olhos” de Chico Buarque os alunos poderão
evidenciar o eu lírico das cantigas.

Recursos necessários para a atividade:

Folhas xerocadas;
Projetor para exibição dos vídeos.



Passo a passo para a atividade:

Numa roda de conversa o professor pergunta aos alunos se conhecem alguma música1.
interpretada por alguém do sexo masculino, mas com letra que revela um eu lírico
feminino. Muito provavelmente não saberão;
exige-se os vídeos das músicas citadas;2.
Entregar xerox com as letras das músicas para análise;3.
Iniciar conversa em torno de quais são as características marcantes e tipo de cantiga;4.
Questionar os alunos se conhecem outras.5.

FIM!

Gostou destas atividades incríveis?! Espero que sim! Salvem o site no favoritos e esperem
novas atividades sobre literatura em breve!

Confira esse texto:

https://demonstre.com/10-atividades-sobre-prefixos-e-sufixos/

Até a próxima!!!


