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A Sociedade Paraense de Direitos Humanos, em parceria com a Organização Protes-
tante Pão para o Mundo (PPM) e a Fundação Heirinch Stiftung Böll (HBS), inicia 
um grande passo para Educação em Direitos Humanos através do “Projeto Educar e Re-

sistir por Direitos Humanos na Amazônia”, executado no período de 2017 a 2020, nos bairros 
de periferia de Belém, com a participação de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos dos mo-
vimentos parceiros (as) e adolescentes de escolas da rede pública de Belém.

A elaboração da cartilha “Juventude e direitos humanos: um olhar poético sobre a Amazô-
nia” foi sugerido pela SDDH através da realização das Oficinas de Produção Literária – “Poesia Perifé-
rica Amazônida”, sob a coordenação da rapper, Mc, poeta e pedagoga Joseane Franco Teles, conhecida 
no meio cultural como Shaira Mana Josy. A ação foi realizada em 04 locais da periferia de Belém (Juru-
nas, Bengui, Guamá e Canudos).  A dinâmica deu espaço à produção de textos poéticos com base nas 
vivências de cada participante, utilizando como estratégias de ação materiais voltados à educação em 
direitos humanos por meio de vídeos, textos de consulta que servem de suporte para a compreensão e 
opinião crítica de temas como: racismo, gênero, violência, cidadania, entre outros. Ao final das atividades, 
organizou-se a seleção das produções poéticas que fazem parte dessa cartilha. 

Agradecemos a todos e todas que se empenharam nessa ação de sensibilização e resistência para 
que populações amazônicas se integrem na rede solidária na luta e defesa por direitos humanos para 
um bem viver na Amazônia.

/

Maria de Fátima Matos

                                                     Coordenação- SDDH 

APRESENTAÇÃO



6

A Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos, como parte de sua estratégia de forma-
ção, executou o Projeto “Educar e Resistir por Direitos Humanos na Amazônia” através da 
realização de 04 Oficinas de Produção Literária – “Poesia Periférica Amazônida”.  

Tal ação foi coordenada por mim: pedagoga, rapper e poeta negra Joseane Franco Teles conhecida no 
meio artístico e cultural de Belém do Pará como Shaira Mana Josy. 

O espaço de realização das oficinas foram três escolas e uma sede de movimento de mulheres, todas 
localizadas em bairros periféricos de Belém do Pará. Espaços que têm em comum os altos índices de 
marginalização da população e a precarização dos serviços públicos principalmente na área da seguran-
ça e educação.

 A primeira oficina se realizou na escola E.E.E.F.M Augusto Olímpio do bairro de Canudos que aten-
de, na sua maioria, jovens residentes no bairro da Terra Firme, Marco, Canudos, São Brás e outros. E que 
até este ano de 2020 abrigava uma quantidade considerável de ocupações irregulares, principalmente 
palafitas. Os impactos da situação degradante da população desse bairro foram relatados através das 
produções dos textos poéticos e desenhos a mão livre dos jovens e das jovens participantes da oficina, 
levando-nos a acreditar o quanto relevante essa atividade foi na vida dessas pessoas, principalmente 
pelo fato de que esta iniciativa representa uma oportunidade para que se expressarem livremente, dia-
logarem sobre o que pensam em relação ao espaço em que vivem.

 A dinâmica da oficina foi a mesma na escola Placídia Cardoso localizada no Jurunas e na escola Frei 
Daniel no bairro do Guamá. A quarta oficina foi realizada na sede do GRUPO DE MULHERES BRASI-
LEIRAS (GMB) no bairro do Benguí e contou com a participação de jovens de várias séries advindos 
de escolas do bairro.

A Oficina de Produção Literária – “Poesia Periférica Amazônida”, além de ser um espaço de incen-
tivo à produção de textos poéticos com base nas vivências de cada participante, traz em seu plano de 

INTRODUÇÃO
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ação, materiais voltados à educação em Direitos Humanos. Vídeos, textos, materiais de consulta servem 
de suporte para entendimento de temas como: racismo, gênero, violência, cidadania, entre outros, que 
precisam ser discutidos e debatidos com urgência em nossa sociedade, tendo em vista a crescente onda 
de violência que na maioria das vezes são reproduzidas pelo (Pre)Conceito”, ou seja, pelo desconheci-
mento dos conceitos que antecedem o pensamento crítico. 

Para enriquecer os conteúdos foram trabalhadas as produções de poesia marginal/ periférica con-
tidas nas letras de Rap (rhythm and poetry), elemento da cultura Hip-Hop produzido por poetas peri-
féricos que retratam a realidade vivida por jovens negros e negras, moradores e moradoras de favelas 
desde o início de criação deste segmento cultural, no final da década de 1970. Também foi feito um res-
gate de outro movimento literário que também surgiu na década de 70 no Brasil chamado de Geração 
Mimeógrafo ou Poetas Marginais, que utilizavam o mimeógrafo como forma acessível de divulgação e 
publicação dos poemas e textos, abordando temas complexos com uma linguagem mais popular.

Nesta cartilha, foram selecionadas algumas produções de alunos e alunas participantes da Oficina 
de Produção Literária – “Poesia Periférica Amazônida”, que ilustram muito bem a importância de bus-
carmos alternativas para garantir o protagonismo no discurso crítico de pessoas que, por viverem em 
condições socio- culturais degradantes, não exercem seu reais direitos e, por isso, são tratadas com 
desrespeito , desumanidade e indiferença.

Shaira Mana Josy ( Joseane F. Teles)

                                          Coordenadora da Oficina
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AMOR
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Entre fé e harmonia a família tem que tá sempre reunida.

E proteger uns aos outros com amor e sempre acolher o que está precisando do nós. O amor é tão 
grande que ninguém vence o amor porque ele está e sempre estará dentro de nossos corações.

O amor tocou o meu coração e tocará de todos que estão a redor dele. O amor é tudo para nós 
porque sem ele não dá para viver bem. Até que dá, mas nós não vamos conhecer o amor. Ele é tudo 
para nós e nunca será esquecido por nada.

João Pedro

AMOR
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O amor

por que discriminá-lo?

O amor é tão belo

O amor é para todos

O amor é para senti-lo

Não para ter regras

Não para dizer quem pode amar quem

O amor, sempre o amor.

Melissa Kembelly

“Teu riso é tão feliz comigo”

Vou saltar de paraquedas na tua vida.

Não me ignore me aceite como eu sou!

Responda minhas mensagens

Eu te quero

Eu vou cuidar de você!

Evandro Costa
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Motivo

Eu canto porque o instante existe

E a minha vida está completa.

Não sou alegre nem triste:

Sou poeta...

Cecília Meireles

META

Regar tuas plantas

É tipo que você querer ser médico

Você tem que estudar

Regar tuas plantas

Eu acho que é um sonho.

Aryele Maria
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SENSIBILIDADE

Meu coração bate como se tivesse sendo espancada

Cada batida eu me sinto nervosa como se tudo fosse acabar

E cada vez vai batendo e vai doendo mais e a dor aumenta

Agora, eu tô... como eu tô?

Cada palavra parece um soco na cara

E cada vez me sinto machucada pela sociedade

Nayra Isabelle
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Ida...corrida, cansativa

Negativa e positiva

Já parou pra ver o sol?

Mais um dia. Disposta a ser melhor que ontem, disposta a enfrentar a vida corrida.

Disposta a ter mais alegria, disposta a viver o “meu novo dia”.

Geovanna Gabriela Campos de Souza

Vários lugares para descobrir

Lugares para ir

Línguas a serem ouvidas

Lugares a percorrer

De pé, bike, avião, trem, carro, 

Bora andar por lugares que não foram percorridos?

Só depende de uma pessoa

É só você querer.

Renato Henrique
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DESABAFO

Todo dia sinto minha alma mais e mais fria

Mas quem se importa?

Me sinto cada vez mais distante da sociedade e mais perto da tristeza

Algumas pessoas dizem:

“Calma”, tudo isso vai passar

Não! não vai.

Você sequer sabe o que sinto

Porém continuo com esperança sobre o futuro

E mesmo que eu não esteja 100%

Vou continuar sorrindo

para o futuro, mesmo que seja árduo o caminho.

Luis Eduardo
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METAMORFOSE

“O poeta é um fingidor”

Ele é um ser cheio de amor

Seu ódio em paixão

TRANSFORMAR

 lágrimas de teus olhos

LIBERAR

Seus sentimentos  
EXTRAVASAR

E a emoção

FICAR

Amanda Sílvia Machado
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O sentido da vida

Ô vida linda que de vez em quando castiga

Será que eu posso dizer que é a vida que castiga?

Ora, ora, ora, ela também é linda.

Vamos lembrar também do sentido dela, que também é maravilhosa, ora, ora, ora por que tu castigas 
se você também é bela e tem sentido, para uns ela já não tem mais, por que será?

Ora, ora, ora, vamos correr em uma pista sem fim tentar sumir da realidade da vida. Apenas olhar o 
sol nascer com pessoas que a gente ama, que nessa vida são nossos sentidos.

Thamiris Lopes Cunha
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Resistir

Resistir é uma forma de ficar mais forte

A cada momento,

Sempre tem que ter forças para resistir,

Resistir é o primeiro passo.

Emily Oliveira

MOTIVA AÇÃO

Sei que canto porque minha alegria

vem desse canto

e ninguém pode tirar esse canto de mim.

A tristeza vem, vem de onde vem o coração

O coração é enganoso e traiçoeiro.

Thaíssa Emanoella



19

RACISMO
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Racismo

Por que preto?

só pelo fato da minha pele ser escura?

ou por que o racismo de todos fala mais alto?

Não tenho culpa de ter nascido assim.

Eu tenho orgulho isso sim.

a palavra preto não é ofensiva

ofensiva é a forma que  você

você pronuncia ela  e a ocasião

Um dia eu queria acordar e ver tudo diferente

menos morte, menos desigualdade, menos racismo.

Queria que os meninos da periferia 

 não fossem conhecidos como ladrões ou bandidos.

Queria que as crianças pudessem brincar na rua sem preocupação

 de levar uma bala perdida na cabeça.

Queria que os pais deixassem seus filhos na escola sem a preocupação de alguém entrar na escola e 
matar todo mundo.

Por isso diga não ao racismo!

Ana Paula Gonçalves 
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RACISMO

Racismo por quê?

Preto é uma cor tão bonita!

Mas pelo visto muitas pessoas

Não entendem a beleza dos homens e mulheres negras!

Thaíssa Emanoella

Escravidão

Ninguém nasceu para ser preso, 

Ninguém nasceu pra morar em cativeiro,

Ninguém nasceu para ser mandado pelo outro.

Autor desconhecido
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Pra que minha gente

Tanta violência?

quanto racismo, minha gente!

Isso tem que acabar

Não pode continuar

Pra mim de igual pra igual

Meu amigo, minha amiga

Vamos lutar para um mundo melhor

Sem violência e racismo

Seja branco ou negro

Pra mim igual

Vamos juntos nessa luta.

Maria Eduarda Souza
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O dia em que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela, ou branca e nos preocupar-
mos com consciência humana o racismo desaparecerá. Devemos ter consciência que todos são iguais, 
filhos de Deus , sem distinção de cor e religião.

Respeito não tem cor. Tem consciência. Que todas as raças se respeitem e lembrem que a alma não 
tem ... cor .

Podemos ser negros ou brancos, de religiões e crenças diferentes. Todos merecem respeito e oportu-
nidades...

Todo mundo tem sua beleza e importância nesse mundo. Somos todos iguais por dentro, e filhos de 
Deus!

A diferença não está na cor e sim no coração.

“Não precisamos de um dia da consciência negra, branca, parda, amarela, albina...

Precisamos de 365 dias de consciência humana.

Giovana Emíllia
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ESPERANÇA
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Às vezes me vejo caindo

Em um mar de questionamento

Sem saber pra onde estou indo

Já não sei o que é mais certo

Sem saber com quem falar

Não tenho com quem desabafar

Às vezes me sinto sozinha

Sem esperança de um amanhã melhor

Mas lembro que tenho Deus

É com ele jamais estarei só.

Tainara Vitória

Criança de pé no chão

Com a felicidade no olhar

Com aquele buchão

De cueca ou calcinha

Correndo pela rua

Pira pega

Amarelinha

Taco, bandeirinha

Pelos becos da periferia

Izandra Perdigão
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Ansiedade

É fácil chegar e falar: é frescura!

Tu não tava lá, quando comecei a chorar...

Quando eu vi meu mundo desabar

O peito apertar e o ar me faltar

Não é fácil, chorar sem saber o porquê

Sorri pra esconder a tristeza que há no meu ser.

Procura um motivo e quase

Enlouqueço por não saber...

É raro acontecer...

Mas quando acontece

Meu ser se entristece

A mente enlouquece

E a única coisa que eu quero é conseguir respirar...

PARECE QUE A ANSIEDADE VAI ME MATAR!

Adrielle Rodrigues
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Minha mãe chorou

No dia que eu disse

Que ia alisar o meu cabelo,

Pôr na minha boca aparelho

Mãe, me coloca na academia

Quero ter corpo de modelo

Emanuelle Moraes

Liberdade

Esperança de sair desse mar vazio

Sem sentido, sem vontade de fazer nada

Deixar de existir, sumir do mundo

Me cortar para aliviar essa dor que não passa

Vou desistir, fugir para bem longe daqui.

Thais de Nazaré
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Antigamente

Antigamente eu era feliz

Via o mundo de outra forma

Eu tinha meu pai e hoje infelizmente não

Antigamente o mundo tinha cor

Atualmente nem tudo é do jeito que era

Meus dias mudam,  as datas especiais

Não são mais as mesmas

E hoje eu queria que fosse

Igual antigamente quando tudo era felicidade.

Autor Desconhecido
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VOZ 

Não mande eu me calar por falar

O que não te agrada

Não me diminua para se sentir melhor

Fiquei calada por muito tempo

Por medo de me expressar

Agora só quero gritar tudo que penso

 porque quando me expresso

me sinto mais forte pra continuar.

Autor Desconhecido

A esperança

Esperando por um mundo melhor

Esperança para não vivermos só

Vamos nos unir não importa a cor,

Mais amor, por favor.

Evenny kelly
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Luta da mulher

Vem da rua

Da terra

Da raça

Da serra

Mãe preta

Com criança na beira da saia

Solteira

Lutando contra a sociedade machista

Moradora de uma periferia

Vendedora de fruta na feira

E faz seus bicos de costureira

Às vezes na sexta-feira

Sai para tomar uma cerveja

Minha bela Amazônia

Rica de tantas formas

Mas pobre de tantas outras

Pobre pelo descaso de sua própria população

Rica de beleza ainda não reconhecida

Rica de abundância, mas não percebida

És tão formosa

Mas não reconhecida, 

e que aos poucos está sendo esquecida

A Amazônia grita por socorro

Gritos que são sufocados

Por pessoas que não

Percebem a sua importância

Ah, minha Amazônia tão destruída, tão desmatada

Prezo o dia em que todos se unam

Com apenas um grito.

Tainara Vitória Silva Cruz
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VIOLÊNCIAVIOLÊNCIA
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Eu fico indignada como a homofobia foi naturalizada!

Ontem eu vi

minha amiga toda ensanguentada 

por beijar a namorada

Apanhar por amar é bem feito?

Não, né? Mas foi o que ela mais ouviu enquanto voltava a pé para casa

As pessoas perguntavam, ela explicava e por muitos foi julgada

Agora, nem de mãos dadas com a namorada ela pode andar

Por que o medo de apanhar é maior.

Adrielle Rodrigues
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Fecho meus olhos e dá para ouvir o horrível som de vários homossexuais

sendo agredidos, mulheres sendo mortas.

Pessoas más. Tenho medo de me contaminar, sendo alvo da maldade humana porque sou sozinho. Mu-
lheres sendo agredidas fingindo ser um objeto, como uma simples pena. 

Flutuantes, homens e mulheres sendo presos em uma caixa. Ninguém os quer como pássaro livre. 

Sérgio de Oliveira Barros

Acordar mais um dia, respirando o ar poluído, vendo nossa floresta sendo destruída, nossos animais 
sendo mortos, os índios sendo expulsos de suas aldeias. Alguns morrem antes de chegar ao seu desti-
no. Vendo a situação dos venezuelanos sendo expulsos por um regime de um ditador, mulheres sendo 
mortas pelos seus maridos por pura covardia deles.

Bandidos matando policiais e vice-versa, muito desemprego, racismo, não tem direitos iguais, muitos são 
presos sem ter feito nada, mortes de inocentes , diferença de renda familiar.

Autor desconhecido
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TERRITÓRIOS, 
CORPO E 
MENTES

TERRITÓRIOS, 
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O trabalhador que acorda

E vai ao seu trabalho

Apesar dos erros

Dá sempre o melhor possível

Paga todos os impostos

Mas sempre aparecem mais

Tenta dar o máximo de conforto a sua família

Ele dá duro

Para que seus filhos tenham um futuro.

Ariele Coelho da Silva

Eu moro na periferia

E sou uma pessoa do bem

Tenho cabelo crespo

E faço poesia como ninguém

Não sou preta e nem branca

Mas eu me acho demais

As pessoas dizem

Que eu pareço bem charmosa

Dizem que a rua que eu moro

Lá é  muito perigoso

Mas lá também tem um chope

Muito gostoso.

Isabele dos Santos Maia

TERRITÓRIOS, 
CORPO E 
MENTES

TERRITÓRIOS, 
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O pobre trabalhador brasileiro

O pobre que vai acordar às 5h da manhã 

Vai tomar banho e vai comer pão com café

E depois vai preparar a marmita

E depois vai a parada do ônibus

E esperar 1 hora 

E depois mais 1 hora de viagem 

E depois no trabalho de catador do lixão do Aurá

E depois de 6 horas de trabalho os trabalhadores 

Vão comer a marmita mais azeda do que limão

E depois de 10 horas de trabalho com 100 reais 

O pobre vai para sua casa alugada 

Ele dá boa noite para sua esposa e os 14 filhos e uma filha. 

Icaro
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PERIFERIA

Eu moro na periferia. Um lugar esquecido pelo governo. Quando chove, a água toma conta de tudo, 
entra das casas trazendo doenças e bichos. A gente reclama. Eles falam que é frescura, por isso a gente 
vive, assim, esquecido. Quando uma pessoa vira marginal é a culpa dos pais como eles sempre falam, 
mas o importante e que nós sabemos valorizar o pouquinho que nós temos, valorizar cada momento 
e cada amigo, porque eles sempre querem ser melhor que os outros e por isso eles não têm amizades 
verdadeiras.

Um dia eu vou conquistar minhas metas vou subir na vida, mas a favela vai morar em mim!

Eduarda Helena Ferreira da Silva
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Hoje o dia tava tão bonito.

Que pena que a chuva logo chegou.

Para atrapalhar as ruas de Belém vão começar a transbordar.

 É hoje que vizinhas e outros moradores vão ter suas casas completamente inundadas.

Por que essa cidade se chama Belém do Grão Pará,  ao invés de ser chamada fenda do bíquini?

Anne Karoline M. Brabo

RELATO

Guamá é o bairro onde eu moro.

É cheio de buraco. Quando chove alaga todas as ruas e as casas. O governo não quer nem saber de nada.

Gabriella Batista da Silva
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Meu bairro não tem segurança

O nome dele eu vou te falar

O bairro que moro 

Éo bairro do Guamá

É bala a toda hora

Sigo no meio do tiroteio

Se tu não é bonita

Se esconde

Olha o carro “da pega feia”.

Airam Maria Silva dos Santos

Na rua onde eu moro é muito movimentada

Lá passa carro, moto e gente descontrolada

Lá tem de tudo, de refeição, bar e cerveja gelada

Lá elas soltam pipa, jogam bola 

e brincam até de madrugada

A minha rua é assim

 Falada, movimentada e muito comentada

Ronald Pantoja Rodrigues
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Benguí e Natureza

Observo com serenidade aquilo que para muitos parece ser grande surpresa

Quando digo que no meu Benguí ainda existem igarapés.

É como se quisessem me perguntar: de qual Benguí tu és?

Apenas sorrio das suas expressões maravilhadas, eufóricas como drogados

em abstinência

Talvez seja a falta que essa natureza lhes faz

Sim, essa tal natureza que está cada vez mais decadente

Oh! A natureza do meu bairro, pobre coitada

Ela que, por lixo, está cada vez mais maltratada

Os “homens” esquecem-se de sua mãe terra

Mas sempre lembram-se de por ela continuamente fazer guerra.

Oh! Cruéis pessoas salvem-se do que lhes impõem.

Salvem suas origens, salvem sua terra.

Leonardo Costa
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Vejo

 saneamento básico faltando naquela rua

Cadê o prefeito para cuidar dessa comunidade?

Mas que desigualdade os prédios lá em cima

E a gente aqui embaixo, lixo nas nossas ruasI

Isso é muita desigualdade

Pra mim, igualdade é pra todos.

Maria Eduarda Souza

Não tem saneamento básico

Lixo nas ruas

O que está faltando pros pobres

Tem demais pros ricos

Conta de energia muito alta

Falta de segurança nas ruas

Muita sujeira

Casas precárias

Muitos buracos no chão.

Émily Oliveira
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Eu vejo...maldade, abandono, falta dos afazeres do governo, marginalidade, os postes quase caindo, fios 
quase soltos, rua esburacada, desigualdade, carência e etc...

Moradores, prédios, casas, carro, um lugar largado, muita falta do governo.

Giovana Emíllia

Eu vejo a desigualdade social, a falta de saneamento básico, o lixo, a pobreza dos moradores, uma rua 
sem asfalto, as casas que estão em um estado ruim, prédios tem “gatos”, porque provavelmente eles não 
têm condições de pagar a energia. Há sujeira, mas se eles não morarem aí, onde vão?

Eles não têm opção, o poder público não colabora com o povo, infelizmente essa é a realidade de mui-
tos hoje em dia. A precariedade se tornou algo “normal” pra eles.

Raielly Alves
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Viver

Qual o sentido nesse mundo que vivemos por instinto

Onde só há dor e sofrimento

Prefeitos e deputados todos no seu assento

Sem ligar para a população 

Com tanto descaso

Prefeitos só querem poder e dinheiro na mão

Prefeito, deixa eu te perguntar 

Tu só vai na minha rua na hora de eu votar?

Essa é minha pergunta que fica no ar.

Lá vai o neguinho que mora acolá

Indo mais um dia por aí procurando trabalhar

Mas com medo da Rotam parar e o abordar

Às vezes me pergunto se esse racismo vai acabar

Branco com preto algum dia vão se misturar

Somos todos homens e mulheres com mesmos ideais querendo trabalhar

Mulheres saindo de casa sem se preocupar

Isso que eu quero para minha Belém do Pará.

Everson s. Pinheiro
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Essa é Belém

Cidade das Mangueiras

Onde falta saneamento básico

E falta água nas torneiras

Lá tá a molecada toda descalça

Brincando na piçarra

Onde não se vê ninguém 

Everson s. Pinheiro

A casa da mulher encheu

E tinha perdido todos os móveis

E enquanto isso

O menino tava feliz

Nadando

Ruan Maciel
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Em tudo isso que eu vivi

uma coisa eu aprendi

é que em um instante eu refleti

em tudo o que  eu vivi

quando era menor

comecei a lembrar

qual o problema prefiro em pensar

Aqui no jurunas

voçê vai pra rua sem o celular

com medo de alguém roubar

mas para as crianças têm um lado bom

pois no canto das esquinas

tem gente vendendo bombom.

Tiago Pereira
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COMENTÁRIOS SOBRE A OFICINA

Gostei muito das histórias contadas nos 
através dos vídeos, pois representam algumas 
das pessoas que vivem nessas situações e é 
muito triste ver situações de racismo, por isso 
existe a SDDH para ajudar algumas dessas 
pessoas. Respeitar quem precisa de respeito 
não importa se a pessoa é negra ou não.

Miriam Samara

“ “
O que eu entendi é que tem gente que faz racismo com os outros sem 
pensar e para quem ouve é muito difícil. 

Tem gente que pensa até em morrer de tanto que dói. 

Ouvir isso aqui, eu ver a mulher falando que quando era criança foi expulsa 
da escola porque a diretora falou que a escola não era para negros.

Eu nunca ouvi falar que escola era só para brancos. 

Nesse momento ela deve ter se sentido magoada.

Fernanda O. Menezes

“

“
Eu gostei de todos os 
assuntos passados aqui hoje, 
principalmente sobre a 
comunidade que se fala sobre 
a moradia e também sobre os 
negros.

Carlos Henrique

“ “
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A aula é boa

Eu acho que a aula é muito legal!

Porque aula que foi hoje foi boa e quando eu vou para casa do meu tio eu vejo 
as pessoas nas ruas.

Acho que é muito triste as pessoas na rua, as crianças.

A minha aula foi boa hoje.

Teve muita coisa boa.

Professora legal, poesia legal porque ler também é bom.

A gente cantou e música também a música é boa.

Autor desconhecido

“

“
Os negros sofriam muito ali pelos 
brancos, hoje em dia tem muito 
bulliyng pelo Brasil. Eu queria que o 
mundo melhorasse, vivesse tranquilo 
e que também que não existisse 
racismo. Todo mundo se gostasse, 
todo mundo se amasse. Então é 
isso que eu queria que mudasse 
no mundo. Eu queria que mudasse 
muitas coisas.

Gostei muito das histórias contadas 
nos através dos vídeos, pois 
representam algumas das pessoas 
que vivem nessas situações e é muito 
triste ver situações de racismo, por 
isso existe a SDDH para ajudar 
algumas dessas pessoas. Respeitar 
quem precisa de respeito não importa 
se a pessoa é negra ou não.

Miriam Samara

“

“
Estefany Rayssa Santana Sá

“

“
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E.E.E.F.M. Augusto Olimpio
10/11 a 03/12/2018
Rebeca Reis de Souza

Raphaela Duarte
Yago Olivieira Siqueira

Thiago Ferreira
Andre Felipe dos Santos Marim

Nayara Isabelle
Aryele Maria de O. Silva

Luis Eduardo Soares
Thaissa Emanoela 
Maria José Reis

Bruna C. Cardoso
Dalila Maia

Flavia Cardins
Renan dos Santos 

Fernando 
Adrienne Cruz

Enzo Chaves Correia
Eduardo Gama dos Santos

Amanda Silveiro

Ofi cina Literatura e Poesia da Amazônia
Grupo de Mulheres do Bengui

Período – 24 e 31/08/2019
Leonardo Rodrigues Costa 
Josue C. Silva Conceição

Isadora leão P. da Siva
Thais de Nazaré 
Tainara Vitória 

Adrielly Rodrigues
Débora Cordeiro

Luiz Felipe M. da Silva
André Kelve M. Costa

Ronal Pantoja  Rodrigues
Karina Rafaela
Lucas Armando

Emanuelle Moraes
Suzane Oliveira

Melissa Kembelly
Izandra Cordeiro
Elizabeth C. Raiol
Yasmim Soares

Marrone Martins
João Pedro C. dos Santos 

Cecilia Lima
Brisa Sousa
Josué Lopes
Lidia Teixeira
Rodrigo Alves

Danielle Cardoso
Glaucione Suellem

Elizabete da Silva Soares
João Victor Luz

E.E.E.F.M. Augusto Olimpio

Ofi cina Literatura e Poesia da Amazônia

PARTICIPANTES DAS OFICINAS
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Suellem Monteiro
Camille Gabriela Reis de Souza
Sidnaize Lidia Teixeira Maues

Natalia Gemaque
Maria Eduara Costa Maia

Raissa Alessandra dos S. Gomes
Daniela Dias do Carmo

Maria dos Anjos Luz

E.E. F. Placídia Cardoso
Período: 11 a 13 de Nov de 2019

Cesar kaiky
Thiago Pereira
Emily Oliveira

Enenny Oliveira
Raielly Alves

Isabela Alves Barbosa
Ana Paula  Gonçalves

Maria Adriely Favacho Moone
Maria Eduarda S.
Yasmim Gabrielle

Maurilene Silva Malcher
Manoel Vitor

Jaqueline Correa
Everson dos S. Pinheiro

Giovana Emilia
Raiano Thayná

E.E.E.F.M Frei Daniel
DATA: 12\03\2020

Airam Maria Silva dos Santos
Anne Karoline Monteiro Brabo

Ariele Coelho da Silva
Carlos Henrique Martins  Gomes

Eduarda Christina Pinheiro dos Pasos.
Eduarda Helena Ferreira da Silva.

Estefany Raissa Santana Sá
Fabiana Pinheiro Vilhena

Fernanda de Oliveira Menezes.
Grabiela Batista da Silva.

Giovanna Gabriela de Campos de Souza.
Izabelli dos Santos Maia.
Jefferson Davi Silva Sena

João Henrique Rosa Marques.
Lucio Nascimento Correa

Luiz Felipe Dutra dos Prazeres
Miriam Samara Ferreira dos Santos

Missielly Nascimento Silveira
Ranielly Layane Araujo Monteiro

Rosiane de Oliveira Barros.
Ruan Nazareno Carvalho Maciel.

Sabrina ketelley da Silva
Sergio de Olivieira

Thamiris Lopes Cunha
Victor Eduardo França Baia

Wesley Alessandro Pureza Franco
Ycaro Vinicius Souza Vida

Airam Maria Silva dos Santos
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