
 
Olá, alunas e alunos do 2º Mecânica, 

 

Como disse na mensagem anterior, desejo que todas e todos estejam bem e seguindo as orientações 

CIENTÍFICAS para a manutenção da saúde pública (não só a própria!). 

 

Envio para vocês os livros que deverão ser lidos para atividade posterior, quando retornarmos às aulas. Envio 

agora para aqueles que quiserem e puderem adiantar a leitura no período de distanciamento social. Esta 

atividade não é obrigatória neste momento, porque nosso calendário está suspenso. É uma SUGESTÃO de 

leituras para fazerem neste período, mas que usaremos na volta das nossas atividades (aí, sim, será exigida a 

leitura, e será dado um tempo propício, mas poderá haver muitas atividades de outras disciplinas - então é 

interessante fazer agora). Neste momento, a sugestão é que cada um leia primeiro o livro de seu grupo e 

segundo o livro Úrsula (tudo está explicado abaixo). 

 

Os livros selecionados são livros do período do Romantismo (século XIX), a produção de textos em prosa 

desse período (Romance Romântico – não é um pleonasmo – se ficou curioso pode pesquisar) foi dividida 

tematicamente em Romantismo Indianista, Romantismo Regionalista e Romantismo Urbano. Já a produção 

de textos em verso (a Poesia Romântica) é dividida de outra maneira que vamos estudar juntos depois. Então, 

cada grupo lerá um livro de um dos tipos da divisão da Prosa Romântica.  

 

O ideal (mas que não será exigido) é que todas e todos leiam todos os livros, entretanto para esta primeira 

atividade sobre o Romantismo vou exigir a leitura apenas do livro específico por grupo. É sobre esse livro que 

vocês também farão o trabalho de Artes. E quando apresentarem os trabalhos (as duas turmas) vocês 

aprenderão sobre os 6 livros selecionados (três livros para Automação e outros três para Mecânica). 

 

O grupo 1 (Geovanna Alves - líder do grupo) ficou com Iracema, de José de Alencar (publicado em 1865) 

– Romance Romântico Indianista 

O grupo 2 (Marcos – líder do grupo) ficou com A Escrava Isaura, de Bernardo de Guimarães (publicado 

em 1875) – Romance Romântico Regionalista 

O grupo 3 (Laura – líder do grupo) ficou com A Moreninha, de Joaquim Manoel de Macedo (publicado em 

1844) – Romance Romântico Urbano 

Os três livros estão em anexo. 

 

Envio outro livro, também deste período, mas com características diferentes, que deverá ser lido por todos 

e todas, que é Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Este livro será trabalhado em separado quando formos 

estudar o Romantismo, é um livro muito importante para compreendermos essa fase da Literatura Brasileira. 

E para quem fará o PAS-UnB é obra obrigatória (aliás, uma dica para atividades na quarentena é a lista 

de obras - músicas, vídeos, filmes, livros, artigos etc.- do PAS, muito boa!) 

 

Fiquem seguros, quando isso passar, nos encontraremos em sala de aula e poderemos compartilhar de nossas 

experiências, angústias e sonhos. Estaremos juntos. Fiquem em casa, aqueles que puderem. Por enquanto, a 

única solução cientificamente comprovada para diminuir os efeitos deste vírus é o distanciamento social, e 

seguiremos as orientações científicas. 

Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo por e-mail: ana.elizabete@ifg.edu.br . 

 

Professora Ana Elizabete Machado. 

mailto:ana.elizabete@ifg.edu.br

