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 ROTEIRO DE ESTUDOS 

 

Alunas e Alunos, sejam bem-vindos a mais um ano de estudos, descobertas, conquistas e desafios. 

Enquanto não é possível nosso encontro presencial, vamos iniciar nossas atividades com um roteiro 

de estudos sobre um dos livros que trabalharemos nesse ano letivo. O livro, Olhos D’água, 

(disponibilizado em PDF), da escritora Conceição Evaristo. É um livro de contos que nos mostra os 

diversos aspectos da vida nas comunidades, possibilitando-nos conhecer, para além dos recursos de 

escrita usados, como também os temas cotidianos que permeiam as histórias. 

Por ser um livro de contos, você pode criar uma dinâmica de leitura para esses dias de quarentena. 

Para auxiliar a leitura e também conhecer um pouco mais sobre a escritora e também sobre o livro, 

seguem dois links; um com a própria escritora declamando o conto que abre o livro; e o outro 

apresenta uma entrevista com Conceição Evaristo.  

Seguem também dois links de músicas de Elza Soares. Ouçam e fiquem atentos às possibilidades de 

diálogos com os contos de Conceição Evaristo. 

Além do mais, você, enquanto protagonista do seu processo de aprendizagem, pode ir além do que 

aqui foi indicado e buscar outros textos que dialogam com o livro lido e as músicas indicadas. E, em 

breve, teremos discussões produtivas em torno dos temas que perpassam os textos lidos e ouvidos. 

 

Bons estudos!! 

Conceição Evaristo. Olhos D’Água. Disponível em: 

https://oladonegroo.files.wordpress.com/2019/01/concei%C3%A7ao-evaristo-olhos-dagua.pdf 

acesso em 19 de março de 2020, às 11h45min. 

Vídeo da Conceição Evaristo declamando um de seus contos. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=fM2JzUqqBjw acesso em 19 de março de 2020, às 11h45min. 

Entrevista com Conceição Evaristo. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=z8C5ONvDoU8 acesso em 19 de março de 2020, às 13h00min. 

Elza Soares, Comportamento Geral. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ttn6V_r3D9Y acesso em 19 de março de 2020, às 14h00min. 

Elza Soares. Na pele. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=saHcmtU9I-0 acesso em 

19 de março de 2020, às 14h30min. 
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