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IRACEMA
Editora: Ática
Autor: José de Alencar

Imdicação: 2ª série do Ensino Médio
Duração: 1 bimestre
Disciplina: Língua Portuguesa
Sugestão: Filosofia, História e Arte
Tema: Literatura indianista brasileira

Objetivo geral:
Compreende-se como objetivo final do projeto que o educando 
relacione o contexto histórico em que foi escrita uma obra 
literária ao enredo, compreendendo seu autor e analisando as 
características dos estilos literários presentes na obra, já que tais 
competências e habilidades são primordiais para discorrer sobre 
o assunto nas questões de vestibulares

1ª etapa

Mostrar aos alunos imagens da chegada dos portugueses ao Brasil e pedir para que eles deem adjetivos às ações mostradas nas obras.

2ª etapa

Pedir aos alunos que, em grupo, projetem uma narrativa sobre o que poderia ter acontecido na época da chegada dos portugueses ao Brasil,
atentando para uma característica romântica da história. Na sequência, cada grupo contará seu enredo para a classe e os demais irão julgar se a
narrativa poderia ou não ter ocorrido naquela época. (Contar com a ajuda do professor de História sobre a época do descobrimento.)

3ª etapa

Pedir para que os alunos leiam a obra, classifiquem as principais personagens em heróis ou vilões e o porquê. É também importante orientá-los
sobre o caráter lírico da linguagem e perguntar: “Tal linguagem é característica da literatura em prosa?”.

4ª etapa

Fazer um seminário sobre o livro (sugestão: seminário em arquivo PowerPoint). O professor deve abordar questões sobre os autores, o período
histórico e as características da escola literária na obra.

5ª etapa

A avaliação deve priorizar os objetivos operacionais de interpretar, relacionar e criticar temáticas que sejam referentes à obra lida. É importante
que as informações dadas no seminário e a interpretação da obra pelo aluno estejam relacionadas no objeto da avaliação (sugestão a seguir).
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

Nome_________________________________________________________________________________ Nº__________ Ano __________

Disserte sobre o assunto abordado, integrando a obra, suas características literárias, o período literário e seu contexto histórico. Lembre-se: cada
tópico é importante e enriquece o seu texto. Amarre-o de maneira clara. Ou seja, coesão, coerência e a sua visão crítica da obra são importantes.


