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A Vaga Lume é uma organização social de interesse público, sem fins lucrativos, fundada a partir
da crença de que o investimento em seres humanos é a melhor estratégia para a transformação
de uma realidade. Desenvolve projetos de educação e cultura a partir do trabalho voluntário
em 23 municípios na região da Amazônia Legal brasileira, que compreende os estados do Acre,
Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e também
na cidade de São Paulo, onde está sediada.
Através dos programas Expedição e Rede, cumpre sua missão que é criar oportunidades
para intercâmbios culturais por meio da leitura, da escrita e da oralidade, valorizando
o protagonismo de pessoas e de comunidades rurais da Amazônia Legal brasileira.
Em 2008, a Rede recebeu, em reconhecimento ao seu trabalho, o primeiro lugar
no Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente, na categoria Educação Ambiental.

Assista ao vídeo do Acampamento
Duração: 8min41s

Registro da Experiência:
Acampamento Vaga Lume

2008

Registro da Experiência:
Acampamento Vaga Lume

2008

O diálogo entre crianças de Soure e de Castanhal, no Pará,
com meninos e meninas da periferia e de bairros centrais
de São Paulo, durou um ano inteiro. Foram centenas de cartas
que traziam poesias, haicais, reflexões, desenhos, perguntas
e respostas sobre o tema “o nosso meio ambiente”. Ao longo
desse período, as crianças aproximaram suas distâncias. Quem
vive perto da terra aprendeu com quem mora no meio da cidade.
Suas visões de mundo se ampliaram, os repertórios enriqueceram.

Para celebrar esse diálogo, a Vaga Lume organizou
um Acampamento de Integração, no meio do caminho entre
elas, na cidade de Pirenópolis (GO), perto de Brasília. Inspirada
em experiências como os encontros de crianças de diversas
nacionalidades, as antigas colônias de férias e outros programas
de integração na infância ao redor do mundo, todos visando
promover a cultura da paz, a Vaga Lume apostou na estratégia
de reunir, sob a bandeira da integração e da reflexão sobre
“o nosso meio ambiente”, adolescentes de 10 a 13 anos,
representando suas escolas e instituições do Pará e de São
Paulo. Nesse encontro, elas se abraçaram, brincaram, falaram,
apresentaram trabalhos e aprenderam muito umas com as
outras. O resultado foi uma experiência educacional inédita,
que encheu de esperança e motivação todos os que dela
participaram. Os textos que seguem neste encarte foram
produzidos pelos participantes, em julho de 2009, um ano
após o Acampamento.

Eu sou o Hiago, aluno do projeto Anchieta. Quando
eu fui convidado para participar da troca de cartas
entre São paulo e pará, eu pensava e tinha
curiosidade de saber onde era que o Pará ficava.

Pensava que para chegar bastava pegar ônibus, pois eu achava
que o Pará ficava a alguns metros de distância de São Paulo.
Mas conhecendo a Deolinda e a Nalva, descobri que o Pará é
tão longe como a diferença entre uma pessoa e outra, como por
exemplo: a cor de pele, sua religião, o gosto pelas coisas, língua,
menino e menina e costume. Na conversa com minha mãe, eu
expliquei para ela o que estava acontecendo a respeito da troca
de cartas. Eu disse que iria ficar 1 semana fora de casa e que eu
gostaria que ela deixasse, pois era uma oportunidade de representar
o projeto e de conhecer novas crianças. Depois dessa experiência
eu tive a conclusão que eu quero ser educador.

Hiago Aquino dos Santos
Delegação Anchieta: Barbara Vitoria de Moraes, Beatriz Pereira de Souza, Hiago Aquino
dos Santos, Juliana Kelly da Silva, Karine Rozendo Dantas, Leandro de Jesus Santos,
Matheus Aparecido Faria de Souza, Talita Aparecida da Silva Marcelino

Queridos amigos da Vaga Lume, estou muito contente
por estar escrevendo esta carta, mas ao mesmo
tempo estou triste pois quero rever todo mundo.
Tenho lembranças do IPEC (Instituto de Permacultura e Ecovilas
do Cerrado), da pousada walkeriana, da cachoeira, do jeito como
todos me tratavam, tenho saudades dos alunos, professoras, da
Vaga Lume e várias outras lembranças. Depois que eu cheguei,
os meus olhos se abriram para a vida e percebi que várias
pessoas estão com os olhos fechados e tentei ajudar.
Não consegui, mas sempre que vejo alguém fazer besteira
ajudo e nunca vou desistir de ajudar as pessoas, percebi também
que o mundo poderia se acabar se as pessoas não ajudassem
e a Vaga Lume também fala sobre isso e várias outras coisas.

Otávio Jonas magalhães dos santos
Delegação Castanhal: Edileno Rodrigues Maia, Ednalva Nascimento Queiroz, Gabriela Denize Silva,
João Marcos Cunha Nazaré, José Lucas dos Santos Oliveira, Maria Deolinda Ferreira dos Santos,
Mylena dos Santos Correa, Otávio Jonas Magalhães dos Santos

Como eu me sinto depois de 1 ano
dessa experiência maravilhosa?

Foi uma das experiências mais incríveis e emocionantes e especiais que
eu já fiz em toda minha vida e tenho certeza que não sou a única que
pensa assim. Lembro perfeitamente do dia do sorteio, alguns festejando,
outros chorando... Quando chamaram meu nome, lembro que meu
coração abriu um sorriso do tamanho do mundo. Esse sorriso foi para
Pirenópolis, fez amizades, apresentou trabalhos, brincou; este sorriso se
divertiu e se despediu, sentiu muitas saudades, voltou pra casa, e eu
guardo ele até hoje. Toda vez que me lembro daquela viagem que mais
pareceu um sonho, vem a mim, aquele sorriso do tamanho do mundo.
Eu só tenho do que sentir saudades daqueles dias.
Eu faria tudo de novo, quantas milhões de vezes fossem precisas.

Ananda Endo
Delegação Oswald: Ananda Endo, André Araújo, Helena Cruz, Helena Maria de
Oliveira Stéfano, Pedro Rocha, Roberta Rodovalho, Sofia Rosenbaum, Ulli Guirado

O que eu achei interessante foi quando nós
fomos ao IPEC e aprendemos várias coisas
importantes para nossa aprendizagem.
Jedilson Dias Felipe

Eu gostei das pessoas de Castanhal. Eu gostei
das pessoas de São Paulo.
Letícia do Socorro Graça dos Santos

Pra mim o acampamento foi legal, é uma
experiência de ter um pouco de responsabilidade.
Ronilson Raimundo Magalhães

Delegação Soure: Jedilson Dias Felipe, José Alberto Pereira Almeida, Leticia
do Socorro Graças dos Santos, Luis Alberto da Silva Valle, Pablo Cristian Ribero Mendes,
Pamilly Riberio Mendez, Ronilson Raimundo Barroso Magalhães, Tamires Alves da Cruz

