
RESENHAS DE QUARENTENA 
ver, ouvir e viver literatura enquanto o mundo não volta 

 
Equipe de Português do campus Humaitá II lança projeto com vídeos e podcasts 

que trazem leituras de obras literárias. Os alunos também podem participar! 
 

Algumas de nossas leituras tornam-se pedaços de nós. Os fragmentos que nos 

atravessam ajudam a construir uma morada onde habitamos e alimentam desejos que se 

movem em múltiplas direções – vontade de questionar o estabelecido, de fazer-se (de) 

novo, de ir além do que se é… Esses textos ou fragmentos, quando lidos em voz alta, 

mobilizam nossos corpos, e as vozes de quem lê e de quem escuta se misturam, criando 

um espaço de emoções e atividade intelectual ao convocar pela audição, ativa, com mais 

potência, a presença do emissor e do receptor. Ouvir os textos que seduzem alguém é, 

em alguma medida, aproximar-se mais um pouco desse eu que, compartilhando suas 

leituras, coloca-se em jogo. É na busca de construir esse tipo de espaço, de presença, 

de falas e escutas ativas, de troca e de reflexão crítica, que surge o projeto RESENHAS 

DE QUARENTENA.  

• Toda semana postaremos um novo vídeo com leituras de textos de autoras e autores, 

sobre diversos temas, escolhidos com base em nossa experiência afetiva de leitura.  

• Cada vídeo será acompanhado de um podcast sobre as escritoras e escritores em 

questão, mediado pelas professoras e professores de língua portuguesa do campus, com 

a presença de convidadas e convidados.  

VENHA PARTICIPAR desta conversa 

literária e compor este espaço conosco. 

Erga a voz e compartilhe aqui aquele 

texto que te atravessa e te move! Você 

pode colocar música, fazer uma leitura 

conjunta, colocar alguma imagem na tela 

enquanto lê… Use sua criatividade! 

Com amor,  

Equipe de Português – Campus Humaitá II  
 

 

EPISÓDIO 1 – SÉRIE PALAVRAS PRETAS: Carolina e Conceição 
 

A série Palavras Pretas convoca vozes potentes da literatura de autoria negra sobre a 

realidade e o sonho, o racismo e a luta, o peso da história e as letras da liberdade. 
 

No vídeo deste episódio, os professores André Caldas e Adriana Armony leem textos de 

Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. 

No podcast, eles conversam com o professor Osmar Soares, especialista em literatura 

afro-brasileira, sobre a força das obras dessas duas grandes escritoras negras. 

Vejam, ouçam, participem! Vamos adorar ter o retorno de vocês. 

 

Enviem seus vídeos para: 

portugues_humaita@googlegroups.com 
 

* Os vídeos devem ter no máximo 3 minutos. 

* Procurem gravar com o celular na horizontal. 

* Se gravar o áudio e o vídeo separados, pode 

enviar que juntamos (sincronizamos) tudo. 

* Os melhores locais para filmar são as partes 

da casa onde há maior luminosidade do sol. 
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