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Introdução

Nos últimos anos a Vaga Lume vem aprimorando sua metodologia e tem sido cada vez mais 

instigada a pensar em formações continuadas para os voluntários que estão na Vaga Lume há       

bastante tempo, são formados como mediadores ou multiplicadores e sinalizam a necessidade de 

inovações metodológicas.  

Com a  pandemia a Vaga Lume considerou fundamental prestar auxílio às comunidades e 

municípios onde atua  e abrir um canal de escuta mais próximo com os voluntários. Neste sentido, 

foram enviados materiais de EPI’s (máscaras de pano, faceshield, álcool gel, luvas), roupas doadas 

por um parceiro e materiais de comunicação para a prevenção do vírus nas comunidades. A Vaga 

Lume também passou a realizar vídeo chamadas quinzenais com os voluntários das equipes locais e, 

em seguida, semanais, visando acompanhar mais de perto a situação do coronavírus e 

principalmente, mantê-los engajados, fortes e atuantes em suas comunidades e municípios.   

Participaram em média um grupo de 10 a 15 voluntários, dependendo da qualidade da internet de 

cada um no dia e horário da reunião.  

Com a evolução da pandemia e principalmente a falta de perspectiva de melhora da situação, 

no segundo semestre de 2020, a organização decidiu rever o planejamento proposto para seus 

projetos educacionais criando e adaptando as ações para a nova realidade.  Diante deste desafio, 

manteve o monitoramento a distância com os voluntários no formato continuo, reforçando a 

importância do grupo e seu envolvimento com os projetos.  

Durante as vídeo chamadas, a equipe de educação dedicou-se, uma hora para 

monitoramento à distância - espaço de escuta e acolhimento - e a outra hora para formação 

continuada. A primeira formação teve início no dia 12/08/2020 e a última formação no dia 

25/11/2020. 

 

Objetivo 

 Manter a rede de voluntários ativa e engajada, oferecendo canal de escuta e acolhimento 

com formações pedagógicas que complementam as formações de mediadores de leitura, 

multiplicadores e engajamento comunitário. 

Para os momentos de formações à distância, selecionou-se como metodologia: 
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• Roda de leitura compartilhada. 

 

Apresentação da metodologia 

Roda de leitura compartilhada: A Leitura Compartilhada é uma forma de propagar e 

incentivar o acesso a literatura. Um método que consiste na reunião de pessoas, escolha de um texto 

literário, de um facilitador e diálogos a partir do texto lido. O facilitador propõe um texto (contos, 

poesias, crônicas, entre outros), lê ou oferece para que alguém leia e, em seguida, as pessoas podem 

dizer o que interpretaram ou sentiram sobre o que foi lido.  

O facilitador pensa em momentos de paradas e perguntas a serem feitas para os membros do 

grupo. As perguntas levantam discussões que levam os participantes, muitas vezes, fazerem 

conexões com suas próprias vidas. 

 Trata-se de uma metodologia que aproxima os participantes à escuta – que é um dos 

princípios da Vaga Lume – pois cada um expressa suas reflexões advindas do texto lido de modo 

acolhedor e em diálogo que respeita a singularidade dos sujeitos e apontamentos do coletivo.  Por 

não existir certo ou errado, a roda de leitura compartilhada é um momento em que todos podem se 

colar de modo horizontal, pensando juntos, escutando, acolhendo uns aos outros, sem julgamentos.   

 Os textos escolhidos para serem lidos com os voluntários, foram selecionados pela equipe de 

educação que discutiu em conjunto o que seria lido em cada roda.  Prevaleceu nesta escolha, a 

qualidade literária, e devido o tempo, foram escolhidos textos mais curtos como poesias e crônicas, 

mas que carregam em sua narrativa temas que perpassam as condições e sentimentos mais íntimos 

do ser humano. 

             Na leitura compartilhada a ideia é extrair reflexões do dia-a-dia (e extravasar) a fim de 

conectar o participante à sua própria realidade e às diversas realidades cotidianas, uma vez que eles 

são de várias partes da região Norte do país.  

 Por se tratar de uma atividade pedagógica-reflexiva e sem julgamentos, considera-se um 

método muito simples de trabalhar em qualquer espaço que tenha duas ou mais pessoas. Importante 

destacar que não é uma atividade de interpretação de texto, e sim uma atividade de acolhimento, 

que acarreta reflexão, levando em consideração a realidade de cada participante.  

 Assim como as mediações de leitura, a leitura compartilhada pode acontecer em qualquer 

espaço, na biblioteca, na escola, em casa, ao ar livre, ou seja, onde estiver pessoas que conheçam a 

metodologia e queiram multiplicar aos interessados.  
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Abaixo a descrição detalhada das rodas de leitura compartilhada que aconteceram 

com os voluntários.  

Formação 12/08/2020 

Metodologia: Roda de leitura compartilhada. Trechos do texto “Encontro Marcado” de Fernando 

Sabino. 

Carga horária: 1h00 

Educadores responsáveis: 

André Luís Vaga Lume- Belém PA 

Lohana Gomes Vaga Lume- Belém PA 

Aline Calahani Vaga Lume- São Paulo SP 

 

Voluntários presentes: 

1 Dalva Santos de Oliveira 
Comunidade Cohab Véu de Noiva – 
Chapada dos Guimarães MT 

2 Ana Flávia da Silva de Oliveira Pereira 
Comunidade Cohab Véu de Noiva – 
Chapada dos Guimarães MT 

3 Evilásio Silva de Souza Filho 
Comunidade Vila Santa Rosa – Cruzeiro do 
Sul AC 

4 Aurilene Tertuliano da Silva Zona urbana de Macapá AP 

5 Leticia Santos Canavieira Zona urbana de Barreirinhas MA 

6 Giselle Emanuela Fonseca Zona urbana de Santarém PA 

7 Dijaik Nery de Sousa Zona urbana de Tefé AM 

8 Klicia Oliveira Lopes Zona urbana de Oriximiná PA 

9 Márcia Gasperini 
Comunidade 22 de Dezembro – Ouro Preto 
do Oeste RO 

10 Erivaldo Messias Zona urbana de Pacaraima RR 

 

Trecho apresentado: “Encontro Marcado” de Fernando Sabino. 

 

"Andei. 

Por caminhos difíceis, eu sei. 

Mas olhando o chão sob meus pés, 

vejo a vida correr. 
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E, assim, cada passo que der, 

tentarei fazer o melhor que puder. 

 

Aprendi. 

Não tanto quanto quis, 

mas vi que, conhecendo 

O universo ao meu redor, 

aprendo a me conhecer melhor, 

E assim escutarei o tempo, que ensinará 

A tomar a decisão certa em cada momento. 

E partirei, em busca de muitos ideais. 

 

Mas sei que hoje 

Se encontram meu passado, futuro e presente. 

Hoje sinto em mim a emoção da despedida. 

Hoje é um ponto de chegada e, 

ao mesmo tempo, ponto de partida. 

Se em horas de encontros 

pode haver tantos desencontros, 

que a hora da separação seja, tão-somente, 

a hora de um verdadeiro, 

profundo e coletivo encontro.” 

 

O educador André conduziu a roda lendo o primeiro parágrafo e, em seguida, perguntou o que as 

pessoas acharam do texto lido.  A educadora Aline, continuou com a leitura. Em cada parte do texto, 

a leitura era realizada pausadamente e os participantes iam comentando conforme sentiam 

necessidade. 

 

Aurilene: “Eu penso assim, cada um de nós para estarmos onde estamos hoje, percorreu seu próprio 

caminho, suas próprias lutas, angústias. Muitas vezes, a gente ultrapassa e nem mesmo sabemos o 

que somos capazes de fazer. Olhando pelo retrovisor que vemos o quanto caminhamos, que 

enfrentamos os obstáculos. A vida segue, a gente corre atrás do que quer e alcança algumas coisas e 
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outras a gente vai dando prioridades às que vão chegando. Nem sempre a gente realiza 

aquilo que se propõe. Mas, no caminho percorrido a gente acaba verificando que muitas vezes nossos 

objetivos não eram aquilo que queríamos. A gente começa a ver um outro sonho, outro propósito. E 

assim a vida vai correndo.” 

 

Dalva: “Eu observo que nessa primeira estrofe vai de encontro com o que estamos passando hoje, 

os caminhos difíceis que estamos enfrentando, os problemas dessa pandemia. É como se 

estivéssemos caminhando e a pandemia pegando em nosso calcanhar – tentando caminhar lado a 

lado. Cada passo que a gente dá acaba nos fortalecendo e criando forças para lutar contra esse vírus 

e contra qualquer maldade que possa nos aproximar. Partindo disso, acho que teremos que tentar 

fazer o melhor que pudermos, tomando os cuidados necessários.” 

 

Letícia: “O segundo parágrafo traz como mensagem esse nosso caminhar. Durante o caminho que, 

muitas vezes é incerto nesse nosso Brasil – tantos brasis – que traz uma riqueza muito grande de 

conhecimento, aprendizado, tanto pessoal quanto tudo que nos cerca. E me lembrou muito um 

trecho do livro ‘O pequeno príncipe’ que fala da importância de cativar. Cativar as pessoas, a 

natureza. Ontem li uma citação de que se o ser humano ficar um dia na natureza, vai querer escrever 

uma enciclopédia, mas se ele ficar 5 anos, vai querer contemplá-la. Eu acredito que esse tempo de 

pandemia trouxe bastante essa interiorização do repensar nossa vida, nossa função na família, 

trabalho e sociedade. Nada mais é que tomar decisões que mudarão nossa vida em prol de um 

mundo melhor.” 

 

Evilásio: “Esse segundo trecho traz muito aprendizado. A vida, a cada momento é um aprendizado 

novo. Senti que essa leitura realmente vem de encontro com este momento de pandemia que 

estamos vivendo. Por mais que a gente tenha, a gente sempre quer ter mais. Por mais que já 

tenhamos aprendido, sempre temos algo para aprender. Estamos num processo de formação 

contínua. Por mais que tenhamos experiências, elas não estão acabadas. Precisamos ir nos 

aperfeiçoando e melhorando. Acredito que este trecho retratou o que vivemos atualmente.”  

 

Aline: “O último trecho lembrou a despedida da Teka, voluntária da Vaga Lume que faleceu 

recentemente. Também lembrou as mortes da pandemia de coronavírus. As despedidas. Como são 

essas despedidas pra cada um?” 
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Aurilene: “Este terceiro trecho serve para refletirmos que muitas vezes a gente corre atrás de brigas, 

discussões, coisas tão pequenas que dá para passar porque o encontro, o estar com o outro é tão 

bom. O amor, a amizade, conta tanto para vida de cada um de nós. Muitas vezes só damos valor 

quando a gente perde, quando está longe.” 

 

Erivaldo (Kiko): “Gostei muito, reflexão muito boa. Gostaria que compartilhassem o texto comigo.” 

 

 

Principais pontos discutidos: 

• Conexão do texto com a realidade (pandemia); 

•  Maior escuta de todos, cada participante precisou falar de uma só vez, devido uso da 

plataforma zoom; 

•  Diversas realidades e subjetividades. Ponto em comum em suas reflexões: o caminhar é, 

muitas vezes, mais importante do que chegar a um ponto determinado.  

 

Formação 19/08/2020 

Metodologia: Roda de leitura compartilhada. Texto “A pequena morte” de Eduardo Galeano. 

Carga horária: 1h00 

Educadores responsáveis: 

André Luís Vaga Lume- Belém PA 

Lohana Gomes Vaga Lume- Belém PA 

Aline Calahani Vaga Lume- São Paulo SP 
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Voluntários presentes: 

1 Evilásio Silva de Souza Filho Comunidade Vila Santa Rosa – Cruzeiro do Sul AC 

2 Giselle Emanuela Fonseca Zona Urbana de Santarém PA 

3 Ana Cristina Penante Comunidade Vila do Pesqueiro – Soure PA 

4 Noé Rodrigues Bezerra Zona Urbana de Ponte Alta do Tocantins TO 

5 Jocienne Silva Gomes Comunidade Quilombo Frechal – Mirinzal MA 

6 Kezia Claudia Pereira Medeiros Zona Urbana de Castanhal PA 

7 Rozenilda Soares da Silva Comunidade Vista Alegre – Caracaraí RR 

 

 

 

Texto apresentado: “A pequena morte” de Eduardo Galeano 

A pequena morte 

“Não nos provoca riso o amor quando chega ao mais profundo de sua viagem, ao mais alto de seu 

voo: no mais profundo, no mais alto, nos arranca gemidos e suspiros, vozes de dor, embora seja dor 

jubilosa, e pensando bem não há nada de estranho nisso, porque nascer é uma alegria que dói. 

Pequena morte, chamam na França a culminação do abraço, que ao quebrar-nos faz por juntar-nos, 

e perdendo-nos faz por nos encontrar e acabando conosco nos principia. Pequena morte, dizem; 

mas grande, muito grande haverá de ser, se ao nos matar nos nasce.” 

 

André retomou brevemente a metodologia e realizou o convite para que outros voluntários que 

ainda não tivessem participado pudessem se colocar, uma forma de circular as vozes.   Em seguida, 

André e Aline realizaram a leitura do texto, conduzindo a conversa. Ficou bastante perceptível para 
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todos que quanto mais o texto é lido, maior é o entendimento. Então, o texto foi lido 

pausadamente algumas vezes, bem como algumas frases foram destacadas advindo das reflexões.  

 

Ana Cristina: “também faço assim de ler e reler para ficar maquinando as ideias. É isso, ninguém 

gosta quando a morte chega, principalmente quando é a morte do amor. Gostei da expressão ‘nascer 

é uma alegria que dói’, a gente chora quando nasce, né? Nossa mãe também chora. É tanto amor 

que dói.” 

 

Kezia: “eu identifiquei um término na primeira estrofe. Quando chega no limite. Uma dor jubilosa.” 

 

Noé: “devido ao contexto de pandemia, me trouxe algumas reflexões sobre a questão da separação. 

Hoje o vírus nos separou principalmente das pessoas que amamos. Pessoas morreram e separaram 

famílias. Parece que vocês prepararam este texto para o momento exato, da questão do isolamento, 

para refletirmos sobre essa questão do abraço. Fiquei 18 dias isolado e vi a importância da 

aproximação, do abraço. Refleti muito sobre a minha história enquanto eu estava isolado – a 

valorização do abraço. As pessoas deixam para se aproximar das outras quando perdem, quando 

sentem a morte. É importante fazermos isso em vida.” 

 

Evilásio: “o texto traz muitas reflexões e a possibilidade de refletirmos em silêncio. Mexeu muito 

comigo e eu quero garantir meu direito de refletir internamente e não exteriorizar tudo que estou 

sentindo.” 

 

Principais pontos discutidos: 

• Aproximação, isolamento, morte; 

• Direito de refletir e não precisar se expor; 

• A importância da aproximação mesmo que não seja física para manter a saúde mental e o 

afeto em dia.  
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Formação 26/08/2020 

Metodologia: Roda de leitura compartilhada. Trechos do texto “Becos da Memória” de 

Conceição Evaristo. 

Carga horária: 1h00 

Educadores responsáveis: 

André Luís Vaga Lume- Belém PA 

Lohana Gomes Vaga Lume- Belém PA 

Aline Calahani Vaga Lume- São Paulo SP 

 

Voluntários presentes: 

1 Evilásio Silva de Souza Filho Comunidade Vila Santa Rosa – Cruzeiro do Sul AC 

2 José da Silva Araújo Comunidade Vila Santa Rosa – Cruzeiro do Sul AC 

3 Verônica Viana Comunidade Vila Santa Rosa – Cruzeiro do Sul AC 

4 
Dalva Santos de Oliveira 

Comunidade Cohab Véu de Noiva – Chapada dos 

Guimarães MT 

5 
Ana Flávia da Silva de Oliveira Pereira 

Comunidade Cohab Véu de Noiva – Chapada dos 

Guimarães MT 

6 Aurilene Tertuliano da Silva Zona Urbana de Macapá AP 

7 Dijaik Nery de Sousa Zona Urbana de Tefé AM 

8 Rozenilda Soares da Silva Comunidade Vista Alegre – Caracaraí RR 

9 Lucielene Lameira Pantoja Comunidade Boa Vista – Castanhal PA 
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Texto apresentado: “Becos da Memória” de Conceição Evaristo 

“Bondade adorava os festivais de bola. Não jogava, mas tinha o uniforme completo do time. Ele era 

uma espécie de talismã, era o “pé de coelho” da moçada. Nos jogos em que o Bondade não aparecia 

podia-se saber que alguma coisa não sairia bem. 

Hoje Bondade não apareceu, alguma coisa vai acontecer. Ou vai ter sururu, ou vamos perder. 

Uma vez quase que uma partida foi adiada. O time contrário era bravo, havia a chuva atrapalhando 

e Bondade ainda não havia chegado.  Toca de esperar, depois de muito, chega o próprio. Eis o 

Bondade trazendo alívio para o coração de todos. Trouxe também alguns raios de sol, estiagem 

passageira, que só durou o tempo da partida.  

O time local saiu feliz. A cachaça descia quente na goela de todos. Era um dia de frio. 

Bondade! Oh, Bondade! Que é isso, Maninho, o que houve? 

–Eu estava longe, lá no barraco de Filó Gazogênia. A velha está doente, vomitando, está quase a 

passar... 

Bondade fazia jus ao apelido. Não tinha pouso certo. Morava em lugar algum, a não ser no coração 

de todos. 

–Para que ter pouso certo?  – dizia ele. 

– Homem devia ser que nem passarinho, ter asas para voar. Já rodei. Já vivi favela e mais favela, já 

vivi debaixo de pontes, viadutos...Já vivi matos e cidades. Já vaguei, vaguei... Muito tempo estou por 

aqui nesta favela. Aqui é grande como uma cidade. Há tanto barraco para entrar, tanta gente para 

se gostar! 

O tempo ia passando, Bondade ficando ali. Comia em casa de um, bebia em casa de outro. Era amigo 

comum de dois ou mais inimigos. Não era traidor nem mediador também.  Quando chegava à casa 

de um, por mais que indagassem, por mais que futricassem, Bondade não abria a boca. 

Desconversava, conversava, e a intriga morria logo. Vivia intensamente cada lugar em que chegava. 

Cada casa, cada pessoa, cada miséria e grandeza a seu tempo certo, no seu exato momento. 

É por isso que Bondade, torcendo pelo “Time Esperança”, pega a bola, beija e entrega ao juiz.  

Triunfante, sai do campo alegre, como se fosse um jogador que fizesse o primeiro gol. E só se lembra 

de onde veio e só lembra do sangue na boca murcha e tísica de Filó Gazogênia porque vieram lhe 

indagar de sua demora. 

Bondade sofreu muito com o desfavelamento. Ele, Tio Totó, Maria-Nova e algumas crianças foram 

talvez os que naquela época traziam o coração mais dolorido”. 
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Por se tratar de um texto maior dos que já haviam sido apresentados em rodas anteriores, 

o educador André leu praticamente o texto todo para fazer sentido o contexto e as conversas 

iniciaram-se a partir do décimo parágrafo. Muitas vezes, os participantes solicitaram a leitura 

novamente dos slides anteriores, então o texto foi lido algumas vezes pelo educador e também pela 

participante Verônica Viana que se ofereceu para contribuir com a leitura.  

 

Evilásio: “O personagem representa o que cada um de nós deveríamos ser. Em cada local existe 

alguém precisando desse Bondade. Vejo como um sentimento de doação, onde ele é capaz de se 

colocar no lugar do outro. A gente percebe que a bondade tem espaço em qualquer lugar, seja no 

campo de futebol ou na favela.” 

 

Aurilene: “O Bondade me pareceu ser um típico adolescente de classe humilde, que vive pelas ruas, 

que não tem ‘um paradeiro certo’ de estar na escola, com pai e mãe. Ele parece viver com a avó, ser 

um menino bem sofrido, mas que não deixa a peteca cair. Ajuda pra lá, ajuda um e outro e tem um 

bom coração.” 

 

Dijaik: “Eu tenho uma visão diferente da Aurilene. Vejo o Bondade como uma pessoa que já viveu 

bastante, tem uma longa experiência. E é toda essa experiência dele que fez com que ele 

desenvolvesse esse sendo de bondade. A empatia dele foi construída.” 

 

José Araújo: “Acredito que o Bondade seja uma pessoa que carrega alguns traumas, pois ele 

questiona as questões as quais ele já passou na favela. Ele me parece uma pessoa feliz, apesar de 

carregar traumas, pois a sociedade castiga as pessoas que vem das favelas que, muitas vezes, são 

negros, pobres, pessoas que já carregam a discriminação social.” 

 

Dijaik: “Fazendo uma analogia com o momento atual (pandemia), penso que o nosso time (da Vaga 

Lume) é o time da esperança, pois temos esperanças em dias melhores, seguimos fazendo o nosso 

papel do Bondade através da mediações de leitura, o contato com as crianças, agora nesse momento 

distribuindo os materiais de combate ao covid. É sempre bom saber da importância de cada um de 

nós.” 

 

http://www.vagalume.org.br/


 

R. Aspicuelta, 678 – Vila Madalena - 05433-011 - São Paulo/SP - Tel/fax: (11) 3032-6032 - www.vagalume.org.br 

Verônica: “Eu observei que o Bondade não gostava de ver ninguém sofrendo. Ele é como o 

passarinho que, se está em um lugar que já não está mais tão bom, ele muda.” 

 

Dalva: “Como os colegas falaram, apesar de todos os traumas vividos, de toda a turbulência que não 

é fácil de viver na favela, ele carrega no coração esperança e liberdade que faz com que ele vá à luta 

e propague a Bondade.” 

 

Principais pontos discutidos: 

• O impacto da bondade; 

• Discriminação social e racial no Brasil; 

• Paralelos da história do Bondade com o momento de pandemia do coronavírus; 

• A necessidade de manter as esperanças. 

 

Formação 02/09/2020 

Metodologia: Roda de leitura compartilhada. Texto “O menino que carregava água na peneira” 

de Manoel de Barros. 

Carga horária: 1h00 

Educadores responsáveis: 

André Luís Vaga Lume- Belém PA 

Lohana Gomes Vaga Lume- Belém PA 

Aline Calahani Vaga Lume- São Paulo SP 

 

Voluntários presentes: 

1 Evilásio Silva de Souza Filho Comunidade Vila Santa Rosa – Cruzeiro do Sul AC 

2 
Dalva Santos de Oliveira 

Comunidade Cohab Véu de Noiva – Chapada dos 

Guimarães MT 

3 
Ana Flávia da Silva de Oliveira Pereira 

Comunidade Cohab Véu de Noiva – Chapada dos 

Guimarães MT 

4 Rozenilda Soares da Silva Comunidade Vista Alegre – Caracaraí RR 

5 Lucielene Lameira Pantoja Comunidade Boa Vista – Castanhal PA 

6 Israel da Silva Diniz Zona Urbana – Barreirinhas MA 

7 Hesron da Costa Vale Comunidade Manancial Celeste – Breves PA 
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Texto apresentado: “O menino que carregava água na peneira” de Manoel de Barros 

Tenho um livro sobre águas e meninos. 

Gostei mais de um menino 

que carregava água na peneira. 

 

A mãe disse que carregar água na peneira 

era o mesmo que roubar um vento e 

sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. 

 

A mãe disse que era o mesmo 

que catar espinhos na água. 

O mesmo que criar peixes no bolso. 

O menino era ligado em despropósitos. 

Quis montar os alicerces 

de uma casa sobre orvalhos. 

 

A mãe reparou que o menino 

gostava mais do vazio, do que do cheio. 

Falava que vazios são maiores e até infinitos. 

 

Com o tempo aquele menino 

que era cismado e esquisito, 

porque gostava de carregar água na peneira. 
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Com o tempo descobriu que 

escrever seria o mesmo 

que carregar água na peneira. 

 

No escrever o menino viu 

que era capaz de ser noviça, 

monge ou mendigo ao mesmo tempo. 

 

O menino aprendeu a usar as palavras. 

Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. 

E começou a fazer peraltagens. 

 

Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. 

O menino fazia prodígios. 

Até fez uma pedra dar flor. 

 

A mãe reparava o menino com ternura. 

A mãe falou: Meu filho você vai ser poeta! 

Você vai carregar água na peneira a vida toda. 

 

Você vai encher os vazios 

com as suas peraltagens, 

e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos! 

 

André iniciou a leitura, revezando com Aline, leram pausando e a cada três estrofes iam parando para 

ouvir as reflexões do grupo. O texto é bastante poético e, muitas vezes, metafórico, o que induziu 

para uma reflexão bastante sensível. 

 

Evilásio: “mostra a inocência e a simplicidade de uma criança que ainda não percebe ou não tem as 

maldades que com a idade as pessoas adquirem. É um desapego de achar que tudo é possível. É um 

ser em formação”.  
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Israel: “eu comparo esse poema com as ações do trabalho voluntário. Quando faz analogia com 

coisas que a gente acha que não é possível, mas depois, no meio do trabalho voluntário, nos desperta 

para outra vida, enxergar aquilo que não víamos antes. Dentro do voluntariado as coisas acabam se 

tornando simples e nos sentimos capazes de carregar água na peneira”.  

 

Dalva: “eu comparo à época em que estamos vivendo, da pandemia. Eu percebo que eu era feliz e 

reclamava. Hoje eu vejo os grandes desafios de alfabetizar uma criança online. Viver nessa época é 

quase que carregar água na peneira. Comparar o possível com o impossível. O que eu poderia ter 

feito e não fiz? Quais eram as minhas possibilidades? Agora que carrego água na peneira, vejo o 

tamanho das minhas habilidades, que elas vão além. Sigo carregando, nem que seja de gota em 

gota.” 

 

Principais pontos discutidos: 

• Desafios da vida em tempos de pandemia; 

• A potência do trabalho voluntário como fonte transformadora; 

• A importância da arte como um despropósito; 

• Tudo que parece abstrato ou impossível podem ser grandes elementos desafiadores para 

transformação pessoal, social e profissional.  

 

Formação 09/09/2020 

Metodologia: Roda de leitura compartilhada. Texto “Tecendo a manhã” de João Cabral de Melo 

Neto. 

Carga horária: 1h00 

Educadores responsáveis: 

André Luís Vaga Lume- Belém PA 

Lohana Gomes Vaga Lume- Belém PA 

Priscila Fonseca Vaga Lume- São Paulo SP 

 

 

http://www.vagalume.org.br/


 

R. Aspicuelta, 678 – Vila Madalena - 05433-011 - São Paulo/SP - Tel/fax: (11) 3032-6032 - www.vagalume.org.br 

Voluntários presentes: 

1 Evilásio Silva de Souza Filho Comunidade Vila Santa Rosa – Cruzeiro do Sul AC 

2 Emerson da Silva Vieira  Zona Urbana de Portel – PA 

3 Aurilene Tertuliano da Silva  Zona urbana de Macapá AP 

4 Valdileide Medeiros  Comunidade Caju Una - Soure PA 

5 Veronica de Jesus Barbosa Azevedo   Comunidade Damásio - Guimarães MA 

6 Maria Dinária Lopes Sevalho  Zona Urbana de Uarini AM 

7 Israel da Silva Diniz Zona Urbana – Barreirinhas MA 

 

 

 

Texto apresentado: “Tecendo a manhã” de João Cabral de Melo Neto 

Tecendo a manhã  

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito que um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 
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se entretendendo para todos, no toldo 

(a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

 

André conduziu a leitura do texto, lendo duas vezes cada parte, para que os participantes iniciassem 

as análises. 

 

Aurilene: “eu entendi que a gente não faz nada sozinho. Como o galo que precisa do grito de outro 

galo, nós também precisamos do outro. Não somos uma ilha. Vivemos com pessoas que gostamos e 

não gostamos, mas somos seres sociais que se complementam. Nós precisamos do outro para 

sobreviver. Mesmo que você queria, você não vive sozinho. O grande exemplo que tivemos nessa 

época de pandemia, entre nós e a Vaga Lume. Vocês de tão longe ajudando a população da 

Amazônia. Na comunicação, levando materiais, tantos se beneficiando com as ajudas. Igual esse galo 

que tece a manhã”. 

 

Evilásio: “pegando o gancho no que a Aurilene falou, eu penso que apenas um galo sozinho não tece 

uma manhã, mas ele precisa dar o início. Se eu pensar que sozinho não vou conseguir uma mudança, 

preciso pelo menos começar. Se um galo canta primeiro, os outros começam a cantar em seguida. À 

medida que dou o primeiro passo, vou agregando outras pessoas”.  

 

Verônica: “eu associo muito com o trabalho da Vaga Lume. Um vagalume sozinho não vai iluminar a 

Amazônia, mas aí se juntar um monte de vagalumes o trabalho acontece. É como a Madre Teresa 

uma vez falou que o trabalho dela é como de um beija-flor para apagar o fogo, um beija-flor sozinho 

não consegue apagar o incêndio, mas se cada um fizer sua parte, seu pedacinho, daqui a pouco dá 

para observar a dimensão que o trabalho toma”.   

 

Principais pontos discutidos: 

• A importância da coletividade; 

• A importância dos líderes para guiarem os grupos; 

• Realizar aquilo que se acredita mesmo que não seja algo grandioso. 
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Formação 16/09/2020 

Metodologia: Roda de leitura compartilhada. Trechos do texto “Amanhã, cor de fumaça” de Marina 

Colasanti. 

Carga horária: 1h00 

Educadores responsáveis: 

André Luís Vaga Lume- Belém PA 

Aline Calahani Vaga Lume- São Paulo SP 

 

Voluntários presentes: 

 

1 Aurilene Tertuliano da Silva  Zona urbana de Macapá AP 

2 Dijaik Nery de Sousa  Zona urbana de Tefé AM 

3 Israel Silva Diniz  Zona urbana - Barreirinhas MA 

4 José da Silva Araújo  Comunidade Vila Santa Rosa – Cruzeiro do Sul AC 

5 Veronica de Jesus Barbosa Azevedo   Comunidade Damásio - Guimarães MA 

 

 

Texto apresentado: Amanhã, cor de fumaça” de Marina Colasanti 

Amanhã o mundo termina, dizem alguns. Pergunto-me que mundo. Não há de ser o fim súbito de 

todas as estrelas, planetas, galáxias, o iluminar-se dos buracos negros, não há de ser o momento 

em que as paralelas se desencontram para sempre no infinito. Não há de ser o fim do “sempre”, ou 

do infinito. 
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Se for apenas o fim deste mundinho nosso, deste planeta pequeno e ameaçado que 

habitamos, e que com nossa mania antropocêntrica chamamos Mundo, não creio que o resto do 

universo se abale grandemente. 

Sempre foi assim, mundos terminam, enquanto o resto segue à frente. Minha geração viu o fim de 

vários mundos e, mais de uma vez, pequenas ou grandes partes do mundo de cada um também 

terminaram. 

Todos os dias, oculto ou visível, começa o processo que levará à morte de um mundo. Pode ser o dos 

corais, ou o de uma cultura, pode ser uma água que seca e levará inteiras populações à morte, ou 

um vírus que se fortalece e semeará a peste. Pode ser, apenas e rotineiramente, o desgaste de um 

corpo. 

Amanhã muitas coisas vão morrer sem alarido, como sempre morrem. Mas há os que acreditam na 

precisão matemática das profecias, e se preparam para o ruído grandíssimo ou para o grandíssimo 

silêncio. 

 

André e Aline conduzam a leitura, em revezamento, lendo duas vezes cada estrofe para que os 

participantes iniciassem as análises. 

 

Dijaik: “quero colocar o que estou sentindo no momento. Estamos vendo o mundo passando por 

essa pandemia gigantesca, que eu vejo que já não é mais o mesmo mundo. Além disso estamos vendo 

várias queimadas em várias partes do mundo, nos EUA, e principalmente aqui. O Brasil se acabando 

em chamas. Será que é o fim? Será que é um sinal da mãe natureza dizendo que se não cuidarmos 

do mundo, esse é o fim? Se a gente quer que esse mundo não tenha fim, temos que cuidar dele. Mas 

a gente vê que grande parte das pessoas nem pensam nisso. Isso me entristece, pois sinto que 

fazemos a nossa parte, mas é preciso um coletivo maior pensando nisso. Nossa força vai até um 

determinado lugar, mas a grande maioria não enxerga. Esse texto fala muito da nossa realidade nesse 

momento.” 

 

José Araújo: “esse texto reflete muito bem o momento em que a gente vive. A gente vê as famílias, 

os agravantes, onde poderia ter um avanço reflexivo para o bem estar, mas vejo que foi o oposto, 

aumentaram as agressões nessa pandemia, por exemplo. Sobre a mudança climática, vejo as pessoas 

se manifestando no mundo inteiro em prol da Amazônia, mas o fogo está no mundo inteiro. Vejo 
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que as pessoas querem que nós cuidemos da Amazônia, pois moramos aqui, mas muitas 

vezes nos sentimos menosprezados. Pensam na floresta, mas não pensam nas pessoas.” 

 

Aurilene: “a gente escuta muito nossos pais dizer ‘no meu tempo não era assim’, penso que o tempo 

vai passando, as coisas vão mudando, cada geração vem com algo diferente que, nem sempre é bom, 

mas também nem sempre é ruim. Daí a gente fica se perguntando o que será que vem pra frente 

para as próximas gerações? Mas o futuro também é agora e eu sinto que falta muita essa consciência 

hoje em dia. Nossas ações de hoje refletem o que já fomos e o que teremos como consequências das 

nossas ações.” 

 

Israel: “Eu sinto que algumas coisas se repetem. Lendo esse texto, na questão dos mundos que 

terminam enquanto o resto seguem em frente e percebi que na pandemia aconteceram coisas que 

acabaram de repente e agora já estamos em outro tempo e nem lembramos mais como era antes. 

Parece que o mundo acabou e agora estamos em outra realidade. Vejo as pessoas agindo assim. O 

mundo nos deu uma rasteira, nem parece que estamos em 2020. Sinto que passou um século de 

diferença. Esses lapsos na história da vida têm me chamado muita atenção. As coisas sempre acabam 

e recomeçam.”  

 

Verônica: “principalmente esse último trecho, ele vem bem a calhar com tudo que vem acontecendo 

ultimamente, em direção aos reflexos da pandemia e a situação da queimada na Amazônia. Sinto 

como se fosse uma previsão (já que ele é de 2014) do que estamos enfrentando agora.” 

 

Principais pontos discutidos: 

• Consciência ambiental; 

• A importância da população amazônica para preservação do bioma; 

• Finais e inícios de ciclos a curto prazo; 

• Ações cotidianas geram previsões futuras.  

 

Formação 30/09/2020 

Metodologia: Roda de leitura compartilhada. Texto “A Perfeição” de Clarisse Lispector. 
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Carga horária: 1h00 

Educadores responsáveis: 

André Luís Vaga Lume- Belém PA 

Aline Calahani Vaga Lume- São Paulo SP 

Lohana Gomes Vaga Lume- Belém PA 

Priscila Fonseca Vaga Lume- São Paulo 

 

Voluntários presentes: 

1 Ana Cristina Penante  Comunidade Vila do Pesqueiro – Soure PA 

2 Ana Flávia da Silva de Oliveira Pereira

  

Comunidade Cohab Véu de Noiva – Chapada dos 

Guimarães MT 

3 Aurilene Tertuliano da Silva  Zona urbana de Macapá AP 

4 Dalva Santos de Oliveira  Comunidade Cohab Véu de Noiva – Chapada dos 

Guimarães MT 

5 Emerson da Silva Vieira  Zona Urbana de Portel – PA 

6 Evilásio Silva de Souza Filho  Comunidade Vila Santa Rosa – Cruzeiro do Sul AC 

7 Kezia Claudia Pereira Medeiros  Zona Urbana de Castanhal PA 

8 Lucielene Lameira Pantoja  Comunidade Boa Vista – Castanhal PA 

9 Veronica de Jesus Barbosa Azevedo   Comunidade Damásio - Guimarães MA 

 

 

 

Texto apresentado: “A Perfeição” de Clarisse Lispector 

O que me tranquiliza 

é que tudo o que existe, 

existe com uma precisão absoluta. 
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O que for do tamanho de uma cabeça de alfinete 

não transborda nem uma fração de milímetro 

além do tamanho de uma cabeça de alfinete. 

Tudo o que existe é de uma grande exatidão. 

Pena é que a maior parte do que existe 

com essa exatidão 

nos é tecnicamente invisível. 

O bom é que a verdade chega a nós 

como um sentido secreto das coisas. 

Nós terminamos adivinhando, confusos, 

a perfeição. 

Os educadores André e Aline leram o texto algumas vezes em voz alta para todos, pois apesar de o 

texto ser pequeno, seu grau de complexidade é intenso, o que possibilitou muitas reflexões 

silenciosas e individuais antes que iniciasse a exposição para o grupo. 

 

Aurilene: “eu penso que trata de valores, coisas invisíveis como o amor, que não são compradas, 

dadas com o coração, de dentro pra fora, nos apegamos emocionalmente. São invisíveis, mas é tanto 

que o outro se enche, se fortalece com que nós temos a doar pelos outros. Pensei que é algo como 

amor, gratidão, solidariedade, a busca pelo bem do outro”.  

 

Ana Cristina: “fiquei pensando como se fosse uma semente, tudo escondido, mas você só dá valor 

depois que ela brota, cresce, nos dá sombra. Acredito que o que fizemos na Vaga Lume, esse ano, foi 

um processo de solidariedade. Se não fosse cada voluntário que já tem dentro de si esse sentimento, 

essa perfeição de se doar, muitas coisas não teríamos conseguidos, a equipe toda junta. A perfeição 

do ser humano é conseguir fazer a caridade, se doar, estar dentro desse planeta para fazer o bem, 

plantar, colher”.  

 

Kezia: “as vezes a gente está numa situação ruim, que tem um determinado tamanho, e olhamos 

tanto para esse problema que ele se torna numa proporção tão grande que muitas vezes nem é desse 

tamanho todo. As vezes a nossa preocupação acaba aumentando as coisas, como diz no texto, sobre 

a cabeça do alfinete, que não é maior do que ela aparenta ser.” 
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Evilásio: “esse texto, embora a gente se desespere que as coisas não vão dar certo, ele deixa 

claro que tudo tem seu tempo. Então as nossas ansiedades e as nossas pressas fazem com que nossos 

resultados, muitas vezes, não sejam tão precisos. Entendeu? As vezes a gente quer tudo naquele 

momento. Mas, tudo tem seu tempo. Se a gente batalhar, tudo vai fazendo sentido e na hora certa 

vai se encaixar. Esse texto vem, de certo modo, nos aconselhar que precisamos acreditar, pois tudo 

tem uma perfeição, certo?” 

 

Lucilene: “eu me pego muitas vezes pensando assim: meu deus, em tempos como esses a gente se 

sente quase que inútil, porque quantas coisas mais poderíamos estar fazendo, mas a gente não 

consegue. Porém, muitas vezes não conseguimos enxergar, mas o outro que está olhando de fora, 

nos enxerga e enxerga tudo aquilo de bom que já conseguimos fazer. Às vezes eu sinto o quanto sou 

importante por meio do olhar do outro.” 

 

Principais pontos discutidos: 

• A essência sensível dos seres; 

• Ajudar ao próximo; 

• O peso das preocupações; 

• Como o outro me enxerga.  

 

Formação 28/10/2020 

Metodologia: Roda de leitura compartilhada. Texto “Bem no fundo” Paulo Leminski. 

Carga horária: 1h00 

Educadores responsáveis: 

André Luís Vaga Lume- Belém PA 

Aline Calahani Vaga Lume- São Paulo SP 

Lohana Gomes Vaga Lume- Belém PA 

 

Voluntários presentes: 

1 Alessandra Martins Trindade Comunidade Damásio - Guimarães MA 

2 Ana Flávia da Silva de Oliveira Pereira 
Comunidade Cohab Véu de Noiva – Chapada dos 
Guimarães MT 

3 Aurilene Tertuliano da Silva Zona urbana de Macapá AP 
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4 Dijaik Nery de Sousa Zona urbana de Tefé AM 

5 Emerson da Silva Vieira Zona Urbana de Portel – PA 

6 Israel Silva Diniz Zona urbana - Barreirinhas MA 

7 Selma de Almeida Comunidade Agrovila Cupiúba - Castanhal PA 

8 Veronica de Jesus Barbosa Azevedo  Comunidade Damásio - Guimarães MA 

 

 

 

Texto apresentado: “Bem no fundo” Paulo Leminski 

“Bem no fundo 

no fundo, no fundo, 

bem lá no fundo, 

a gente gostaria 

de ver nossos problemas 

resolvidos por decreto 

a partir desta data, 

aquela mágoa sem remédio 

é considerada nula 

e sobre ela — silêncio perpétuo 

extinto por lei todo o remorso, 

maldito seja quem olhar pra trás, 

lá pra trás não há nada, 

e nada mais 

mas problemas não se resolvem, 

problemas têm família grande, 
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e aos domingos saem todos passear 

o problema, sua senhora 

e outros pequenos probleminhas.” 

 

O educador André iniciou a leitura do texto como uma provocação, sobre “o que de fato é um 

problema?”, ele mesmo leu o texto algumas vezes e, posteriormente, os voluntários trouxeram 

diversas reflexões acerca do tema. 

 

Dijaik: “ao ouvir a leitura só consigo pensar nas desgraças políticas que vem acontecendo. Quando a 

gente pensa que vai acabar o problema, que vai acabar o vírus, ou qualquer coisa, daí surge mais 

outro e mais outro. 2020 está terrível.” 

 

Israel: “nós que temos essa vida tripla de cidadão, voluntário e servidor público, passamos por muitos 

problemas em vários momentos. O que me chateia é que muitos que não compreendem a nossa luta 

acabam, ao invés de nos ajudar, nos deixando mais para baixo. Quando chegamos em casa dá 

vontade de apagar tudo, como uma espécie de ‘delete’ de computador. Esse texto espelha a jornada 

dessa nossa vida, que eu creio que é diferente da vida de muita gente.” 

 

Aurilene: “hoje é dia do funcionário público. Esse texto veio bem a calhar devido a questão do 

funcionário público hoje. Somos funcionários públicos, temos o que comemorar, somos concursados, 

mas é tanta desvalorização, principalmente nós da educação, que ganhamos bem menos. A educação 

é bem desvalorizada. Faz 10 anos do meu processo de pós-graduação e eu ainda não recebo para 

tanto. Quem dera que nossos problemas acabassem por decreto.” 

 

Principais pontos discutidos: 

• Questões políticas atuais; 

• Desvalorização dos funcionários públicos; 

• Descaso com a educação; 

• Falta de políticas públicas eficientes. 
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Formação 25/11/2020 

Metodologia: Roda de leitura compartilhada. Texto “Falsete” Jarid Arraes. 

Carga horária: 1h00 

Educadores responsáveis: 

André Luís Vaga Lume- Belém PA 

Aline Calahani Vaga Lume- São Paulo SP 

Lohana Gomes Vaga Lume- Belém PA 

Priscila Fonseca Vaga Lume- São Paulo SP 

Danila Guedes Vaga Lume- Belém PA 

Márcia Licá Vaga Lume- São Paulo SP 

Lia Jamra Vaga Lume- São Paulo SP 

 

Voluntários presentes: 

1 Ana Flávia da Silva de Oliveira Pereira 
Comunidade Cohab Véu de Noiva – Chapada dos 
Guimarães MT 

2 Dalva Santos de Oliveira  
Comunidade Cohab Véu de Noiva – Chapada dos 
Guimarães MT 

3 Aurilene Tertuliano da Silva Zona urbana de Macapá AP 

4 Dijaik Nery de Sousa Zona urbana de Tefé AM 

5 Emerson da Silva Vieira Zona Urbana de Portel – PA 

6 Israel Silva Diniz Zona urbana - Barreirinhas MA 

7 Ana Cristina Penante  Comunidade Vila do Pesqueiro – Soure PA 

8 Leticia Santos Canavieira  Zona urbana de Barreirinhas MA 
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Texto apresentado: “Falsete” Jarid Arraes 

toda autoridade 

nega 

a liberdade 

arranca-lhe os dentes 

pendura-lhe no espeto 

e espera 

depois de algum 

tempo 

meia hora cinco vinte dias 

quatro meses sete anos a variação 

é curiosa 

depois de algum 

tempo 

a liberdade então 

canta 

O educador André fez a leitura e releu algumas vezes o texto propondo um diálogo acerca do segundo 

turno das eleições municipais 2020: “Como digerir toda autoridade? Como acomodar questões 

políticas? Como não ser opressoras as formas de poder? O que sentem quando ouçam “toda 

autoridade nega a liberdade”? 

 

Aurilene: “parece que foi escrito direto para o Amapá (questão do apagão de muitas semanas). As 

políticas públicas que não são colocadas em práticas e cravam uma facada na população, no coração, 

no pulmão. Foi bem profundo. Realmente deixa a gente sem liberdade, sem voz, sem vez. Esse texto 

foi bem reflexivo mesmo. Veio bem na alma. Só me vem à mente os políticos, principalmente agora 

nesta época de eleição, que inclusive a daqui foi adiada.” 

 

Priscila: “eu pensei muito em vocês, Auri, principalmente nessa parte ‘depois de algum tempo meia 

hora cinco vinte dias quatro meses sete anos a variação... depois de algum tempo a liberdade então 

canta’ – eu acho que pelas mídias alternativas conseguimos colocar o Amapá no mapa do Brasil. Vi 

vários vídeos das pessoas gritando pela escuta, pelo olhar do poder público. Então tiveram que fazer 

alguma coisa. A população conseguiu se unir e fazer alguma coisa. Agora, no ‘pós covid’, o Brasil 
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inteiro vai precisar gritar pra conseguir outro espaço. Tudo que está reverberando para tirar 

nossa liberdade, uma hora ela vai ter que cantar, né?” 

 

André: “eu vi muitas manifestações e vi o quanto as pessoas foram reprimidas por exigirem energia, 

que é um direito básico. E também o direito ao alimento, à água, ao conforto, pois as pessoas nem 

conseguiam dormir por conta do calor. As pessoas foram reprimidas por lutarem por seus direitos de 

terem o mínimo de dignidade.” 

 

Letícia: “analisando pelo lado político, como a Auri já colocou muito bem, vivenciando o ocorrido no 

Amapá, mas em mim o texto veio direto no tema ‘chefe e líder’. O chefe é aquela pessoa que 

comanda em um determinado local, alguém que precisa impor a sua autoridade. O líder também 

chefia um grupo, mas busca fazer a sua liderança compartilhada, de forma coletiva onde todos 

possam colaborar. Eu creio que vocês da Vaga Lume precisam muito trabalhar essa questão não só 

na equipe local, mas também nas comunidades. Os comunitários são, por natureza, grandes líderes. 

Pessoas que estão lutando, resistindo e buscando seus direitos. Da forma como vocês nos alimentam 

e nos proporciona a forma como despertar para este protagonismo, é uma forma que nos encanta, 

é o que nos cativou para fazer parte dessa grande rede de vagalumes. Eu creio que falta muito para 

o Brasil trabalhar a metodologia desse despertar, do protagonismo, de liderança. Vivemos em um 

país – e num mundo – muito competitivo e as pessoas cada vez mais querem ser chefes e não líderes. 

Daí a gente vivencia a tristeza como acordar dia 20 de novembro com a sensação de um país que 

nega a natureza de ter em suas raízes o preconceito, que as autoridades tentam negar. Essa também 

é uma reflexão que eu gostaria de deixar para o grupo, a questão das datas comemorativas: o dia 20 

de novembro não é só uma data para olhar a questão do negro no país, suas belezas, mas sim o 

momento de reafirmar nossa participação nessa luta. Nós, brasileiros, temos a essência em cada um 

de nós para discernir que o direito do outro começa quando o meu termina. A dor do outro é a minha 

dor. Esse texto, apesar de pequeno, traz uma mensagem grandiosa. Agradeço por poder participar 

desse finalzinho da reunião.”  

 

Ana Cristina: “é o retrato do nosso país: a autoridade nega a liberdade. Foi muito chocante o que 

aconteceu no dia da consciência negra, mas essa morte também me recapitulou a morte de diversos 

indígenas, como aquele assassinato que teve em Brasília, que o indígena foi queimado vivo. Por que 

fizeram isso? Poderia ser qualquer um de nós esse homem que foi morto. O policial que assassinou 
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o homem negro estava exercendo sua autoridade, a mulher que estava ao lado torcendo 

para baterem mais no homem, poderia estar ali tirando os policiais de cima dele. Ela também é uma 

assassina. Gostaria de compartilhar uma música que veio na minha cabeça após toda discussão do 

texto de hoje: ‘viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar’. É isso, não vou cantar 

mais senão vou desafinar. Essa música me lembra da liberdade de falar, de cantar, de viver. Do 

brasileiro, da miscigenação, do respeito. Todos temos que se respeitar.” 

 

Principais pontos discutidos: 

• Questões políticas nacionais: eleição; 

• Repressão; 

• Apagão no Estado do Amapá; 

• Falta de políticas públicas; 

• Chefe e líder – opressão; 

• Racismo. 
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