
1

páginas 
ou mais com o 

conteúdo + cool 
sobre projeto 

de vida

50

2
ideias 

sobre tattoo: 
a oposição 

entre o 
imediato 

e o eterno

bate-papo 
com os músicos 

de rua do 
trio O bardo 

e o banjo

#VerásQueUmFilhoTeuNãoFogeàLuta
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“Tá serto”: a gente entende que não é pelos 20 
centavos. Ser jovem é querer mudar alguma 
coisa mesmo. Em algumas vezes, o mundo. Em 
outras, a nós mesmos. Na terceira edição da re-
vista + : ), deixamos claro que isso é totalmente 
possível e que acreditamos no seu potencial, 
na sua criatividade e na tua coragem de, sei lá, 
sair do Facebook e ir para a rua exigir um país 
melhor ou, talvez, viajar por um estado inteiro 
de Fusca amarelo.

Além disso, sabemos que defi nir o projeto de 
vida é uma coisa complicada, que exige tempo 
e, muitas vezes, vem com uma carga enorme 
de pressão junto. Por isso, a nossa intenção, 
acredite, não é a de fazer uma revista desele-
gante, que vai fi car te cobrando, mas sim de te 
ajudar nesse processo. Você pode até pensar 
que não precisa de uma luz, só que sim. Preci-
sa. Ah, vai, nem que seja só uma bem fraquinha.

Espalhamos pelo editorial uma série de carta-
zes utilizados em um dos maiores capítulos da 
história do Brasil: as manifestações de julho. 
Também deixamos, ao lado, um em branco para 
que você pense e preencha. Afi nal, qual é a sua 
causa? Qual é a nossa causa? Qual é o seu pro-
jeto de vida? Qual é o nosso projeto de vida?

©
 F

ot
o 

de
 fu

nd
o:

 A
nt

on
io

 S
co

rz
a/

 S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
  

©
 C

ar
ta

ze
s 

cr
ia

do
s 

pa
ra

 a
s 

m
an

ife
st

aç
õe

s 
e 

di
sp

on
ib

ili
za

do
s 

na
 in

te
rn

et
. O

 1
º e

 o
 2

º s
ão

 d
a 

de
si

gn
er

 K
ar

en
 H

of
st

et
te

r, 
os

 o
ut

ro
s 

sã
o 

da
 G

rá
fi c

a 
M

ar
ac

an
ã.

revista2



Entrevista – 4
Entrevista com os músicos do O Bardo e o Banjo

 curtir

+ : ) Cult! – 8
Dicas cult para você ler, ouvir, assistir e compartilhar

 curtir

Falando Sério – 12
Temas atuais para discussão e refl exão

 curtir

Gente Grande – 30
Diferentes profi ssionais comentam sobre seus trabalhos 

 curtir

Amplifi que – 32
Aqui a galera solta a voz e protesta

 curtir

Arrisque – 36
Experiências pessoais, dúvidas e escolhas

 curtir

Eterno e Passageiro – 40
Uma reportagem especial sobre tattoo

 curtir

Fábrica de Ideias – 42
Cultivo de soluções para o mundo

 curtir

Teste Vocacional – 46
Um teste para ajudar você a pensar na vida

 curtir

Lado B – 48
Ideias, projetos e comentários da galera

 curtir

Veja eu – 52
Você na Mais Feliz: os leitores dão o seu parecer

 curtir

REVISTA MAIS FELIZ
Ano 3, nº 3, 2014

Periodicidade: anual

CONSELHO EDITORIAL
Ir. Antônio Benedito de Oliveira 

(Irmão Benê), Fabiano Incerti, Fabio 
Viviurka Correia, Ir. Alvanei Finamor, 

João Luis Fedel Gonçalves, 
Pedro Bonetti Beaklini e Rosana 

da Silva Alves

COORDENAÇÃO EDITORIAL
Fabiano Incerti, Fabio Viviurka 

Correia e João Luis Fedel Gonçalves

EDIÇÃO E REPORTAGEM
Jéssica Carvalho 

e Fabio Viviurka Correia

PROJETO GRÁFICO
Estúdio Sem Dublê – 

Thais Scaglione

DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINAL
Thais Scaglione

ILUSTRAÇÕES
Estúdio Sem Dublê 

e Bruno Oliveira Santos

REVISÃO
João Guilherme Castelli da Silva

ESCREVA, LEIA, OUÇA,
 CURTA E COMPARTILHE

maisfeliz@marista.org.br
(41) 3013-4647

Av. Senador Salgado Filho, 1.651, 
Curitiba (PR)

Facebook.com/programavidafeliz
www.programavidafeliz.com.br

revista 3

páginas 
recomendadas



Quando somos pequenos, o mundo parece gran-
de demais, quase maior que a nossa vontade 
de se destacar no meio das 7 bilhões de 

pessoas que vivem na Terra. Sonhamos em jogar 
futebol, integrar uma banda famosa, ganhar 
um Oscar ou coisa assim, mas, com o passar 
dos anos, acabamos percebendo que a fe-
licidade está na simplicidade. Basta fazer 
o que se ama – seja para uma ou mil 
pessoas verem. 

Wagner Creoruska Jr. ama fazer músi-
ca. Em 2010, quando viajou para Londres, 

comprou um banjo e, no caminho entre a 
loja e o metrô, teve a ideia de iniciar o projeto 

que mais tarde daria origem à banda O Bardo e 
o Banjo. Hoje, também fazem parte dela Antonio 

de Souza e Marcus Zambello. Juntos, os três tocam 
em qualquer canto e deixam as ruas de São Paulo mais 

bonitas com as suas apresentações ao vivo, sem micro-
fone e sem equipamentos eletrônicos. 

Conversamos com o Wagner para saber um pouco 
mais sobre a história incrível do grupo.
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A RUA É UM ELEMENTO BEM IMPORTAN-
TE NA HISTÓRIA DE VOCÊS, NÃO É?
O Bardo e o Banjo (hoje como banda) acon-
teceu através da arte de rua. Foi depois de 
começar a tocar pelas ruas e as pessoas per-
guntarem “Quem é você?”, “O que é isso que você 
faz?” ou “Que tipo de música é essa?” que eu criei 
O Bardo e o Banjo, fi z uma fan page no Facebook e 
comecei a me apresentar com esse nome. Foi através 
da rua, inclusive, que O Bardo e o Banjo deixou de ser um 
projeto solo para se tornar uma banda. Eu conheci o Antonio 
tocando pelas ruas, ele é artista de rua também e começamos 
a tocar juntos.

COMO NAS-
CEU O BARDO 
E O BANJO?
O Bardo e o Banjo 
nasceu com a ideia 
de ser um projeto 
solo meu. Na época, eu 
tocava em uma banda de 
rock e queria experimentar 
um projeto em um estilo di-
ferente. Já estava aprendendo 
a tocar banjo e resolvi fazer algo 
nesta linha: bluegrass/old time mu-
sic. Como não conhecia praticamente 
ninguém que apreciasse esse tipo de 
som por aqui, fui pra rua tocar. Foi então 
que O Bardo e o Banjo nasceu.

Essees ddiaas,, vvi oo DDaavvee GGrrooohhl 
(Fooo Fiighhteerrs) ffaaalannddo 

emm umm dddoocummmenntáárrrio 
qqueee oo aartttissta temmmm qquue 

ennconntrrarr a ssuuuaa vvvoz 
ppraa seee ssenttirr rreeeaa-

liizaadoo,  eeuu eeennccooonn-
trei aa mminhha nna 

OO BBBarrddoo e  o BBBanjjjoo.
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DDeessde quue cccoo-
mmmecceei aa ttoocccaar 

bannnjoo, eu seeemmpppree 
mmee immmaagginneei vvvelhhhoo, 

seenttadddoo nnaa vvaaarranddaa 
emm ummaa faazzeendaaa ee tttoo-

ccannndoo bbannnjoo. MMeeu  pproojjjee-
too deee vvida ccoonntiinuaaa sseeenn-

do eesssse ((rss)...

COMO VOCÊS SENTEM QUE SÃO RECEBIDOS PELO PÚBLICO?
Sempre fomos recebidos muito bem pelos mais diversos tipos de públi-
co. Seja na rua, em um bar ou nos shows, a experiência com o público 
é sempre sensacional. Eu costumo dizer que os fãs da nossa banda 
são os melhores fãs do mundo e é exatamente isso. São mais que 
fãs, são amigos que querem te ajudar e fazem sempre o possível 
para te ver bem.

O QUE MUDOU NAS VIDAS DE VOCÊS?
Eu realmente não esperava o tanto que alcançamos 
apenas tocando nas ruas. O Bardo e o Banjo foi uma 
grande surpresa pra mim e mudou completamente 
a minha vida, não só por estar me inserindo em 
um estilo de música diferente do que sempre 
fi z, mas porque eu encontrei uma relação 
mais forte com a arte através dessa banda. 
Esses dias, vi o Dave Grohl (Foo Fighters) 
falando em um documentário que o ar-
tista tem que encontrar a sua voz pra 
se sentir realizado, eu encontrei a 
minha na O Bardo e o Banjo.

E VOCÊS JÁ CONSEGUEM SE 
DEDICAR EXCLUSIVAMENTE À 

BANDA?
Temos projetos e ocupações para-

lelas, mas temos dado mais atenção 
à banda do que a qualquer outro tra-

balho. Eu sou formado em Jornalismo e 
faço freelas para sites, o Marcus trabalha 

com seguros e tem também uma banda co-
ver de Rush, o Antonio toca em uma orquestra 

de câmara e está sempre pelas ruas tocando.
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QUANDO VOCÊ ERA ADO-
LESCENTE, IMAGINAVA QUE 
PODERIA ESTAR FAZENDO 
ALGO ASSIM AOS 20 E POUCOS?
Não, nunca imaginei isso. Até por-
que a arte de rua no Brasil foi sempre 
bem escassa (diferente de outros paí-
ses). Eu fui ter a ideia de fazer algo na rua 
depois de uma viagem que fiz para Londres 
em 2010, ou seja, até então não tinha visto 
muita coisa que me impressionasse e me ins-
pirasse a fazer arte pelas ruas.

QUAL É O SEU PROJETO DE VIDA PARA DAQUI A 5, 10 
OU ATÉ 20 ANOS?

Desde que comecei a tocar banjo, eu sempre 
me imaginei velho, sentado na varanda em 

uma fazenda e tocando banjo. Meu projeto 
de vida continua sendo esse (rs), até lá 

pretendo melhorar cada vez mais e le-
var a O Bardo e o Banjo cada vez mais 

longe, para outros estados do Bra-
sil, países no exterior etc.

SAIBA MAIS
Acesse: obardoeobanjo.tumblr.com
Curta: www.facebook.com/obardoeobanjo

B
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ELENA

Elena Costa queria ser atriz, por isso matriculou-se 
na Columbia University, em Nova York, para estudar 
teatro. A partir daí, dedicou sua vida à arte, mas fi-
cou cada dia mais frustrada, até que se viu tão triste 
que decidiu acabar com a própria vida. Anos depois, 
sua irmã mais nova, Petra Costa, seguiu o mesmo 
caminho. Mesma profissão, mesma universidade, 
mesmos traços faciais. Em certo ponto, já não sabia 
mais quem era Petra e quem era Elena – e nem se 
acabaria como a irmã. O documentário brasileiro 
Elena (2012), dirigido por Petra Costa, é uma auto-
biografia. Uma história sobre perda, amor, autodes-
coberta e superação.

1
veja

 FICA A DICA 
Filme: Elena
Direção: Petra Costa
Ano: 2012
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veja

VINE 

POR Guilherme Santander

Vine (o inglês de “ramos”) é um aplicativo gratuito 
para dispositivos móveis que pertence ao Twitter. Ele 
é utilizado para gravar pequenos trechos em vídeo 
que não duram mais do que seis segundos – tempo 
que alguns usuários costumam dedicar ao humor, 
criando cenas engraçadas. Existem vários canais 
no YouTube que reúnem os vídeos mais divertidos 
postados no Vine. Deparei-me com eles logo que 
começaram a figurar entre os mais acessados do 
YouTube e passei algum tempo conferindo as bizar-
rices postadas lá. É um bom passatempo. 

3
A ESCOLHA PERFEITA 

Beca (Anna Kendrick) sonha em ir 
para Los Angeles e ser DJ, mas seu 
pai, um professor universitário, não 
permite que ela faça isso antes de 
concluir um curso de graduação. 
Contrariada, ela faz um trato com ele: 
se entrar para um clube, concluir o 
primeiro ano e não se interessar pela 
vida universitária mesmo assim, pode 
ir embora. A partir daí, ela descobre 
que tem mais talento para a música 
do que imaginava e passa a integrar 
um coral que precisa da sua ajuda.

 FICA A DICA 
Aplicativo: Vine
Endereço: www.vine.co

B
 FICA A DICA 
Filme: A Escolha Perfeita
Direção: Jason Moore
Ano: 2012
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GIRLS

Escolher um curso de graduação já é difí-
cil para muita gente. Depois de concluí-lo, 
conciliar a carreira recém-iniciada com 
amizades e romances pode impor desa-
fios ainda maiores. Girls, uma série ame-
ricana dirigida por Lena Dunham, retrata 
esse momento de transição. Jovens, 
em uma das cidades mais populares 
do mundo, Marnie (Allisson Williams), 
Shoshanna (Zosia Mamet), Jessa (Je-
mina Kirke) e Hanna (Lenna Dunham) 
estão descobrindo como lidar com o iní-
cio da vida adulta. Em meio a tentativas, 
erros e acertos, elas divertem os espec-
tadores com seus humores singulares.

COMO EU ME SINTO QUANDO

POR Ricardo Tortato

Acredito que muitos já conhecem os famosos 
gifs – imagens com animação – do Tumblr 
Como Eu Me Sinto Quando. Eles ilustram situ-
ações/sentimentos comuns. Acho hilário você 
entrar no blog e ver que mais de 10/15 mil pes-
soas já tiveram a mesma sensação que você, 
além de que você dá muita risada com isso. 
É fácil também imaginar um amigo fazendo 
certa coisa que está postada e acabar compar-
tilhando com ele. Então, se estiver sem nada 
para fazer, visite o blog. Com certeza você vai 
se divertir por pelos menos uns dez minutos e 
divertir mais gente com você.

veja

 FICA A DICA 
Série: Girls
Direção: Lenna Dunham
Ano: 2012

 FICA A DICA 
Site: Como Eu Me Sinto Quando
Endereço: www.
comoeumesintoquando.tumblr.com
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escute

TUDO JUNTO E MISTURADO

Você já reparou que apontar um só 
estilo para definir o som que uma 
banda produz está cada vez mais 
difícil? Com tanta informação, é na-
tural que todo mundo tenha várias 
influências – e isso ajuda no pro-
cesso criativo. No Brasil, o resultado 
é uma cena musical muito plural 
Com a ajuda do jornalista e músico 
Rodrigo Seccon, guitarrista da ban-
da Bicudão, montamos uma lista de 
indicações preciosas para você. Ela 
é composta por gente da cena inde-
pendente que é talentosa e gosta de 
experimentar. 

FILMOW 

POR Mariana Macedo

Eu conheci o Filmow (uma rede social digital feita para 
marcar os filmes que você viu, comentá-los e discuti-
-los) porque um amigo me apresentou. Sempre gostei 
muito de fazer listas e anotações, então para mim é 
ótimo juntar em um site todos os filmes que eu já vi na 
vida, falar sobre eles etc. Sem contar que é legal saber 
quantos filmes eu já vi e estabelecer metas durante o 
ano. Só não indico o aplicativo do Filmow para dispositi-
vos móveis, porque ele ainda tem uma série de proble-
mas, mas espero que sejam corrigidos logo.

 FICA A DICA 
Bicudão (PR): www.bicudao.com.br
Variantes (SC): www.variantes.com.br
Lou Dog (PR): www.loudog.com.br 
Somato (SC): www.somato.tnb.art.br
Felixbravo (PR): www.felixbravo.com.br
Abraskadabra (PR): www.myspace.com/abraskadabra

B
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 FICA A DICA 
Site: Filmow
Endereço: 
www.filmow.com
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S er jovem nunca foi tão sinônimo de estar co-
nectado como hoje – e a tendência é que isso 
aumente a cada dia. Basta fazer uma pequena 

reflexão para entender do que estamos falando: quan-
tas horas você passa conectado à internet? Quantos 
problemas cotidianos você resolve com aparelhos ele-
trônicos?

Quase ninguém da tua idade compra sem pesquisar 
na internet antes. Quase ninguém da tua idade enfrenta 
filas para pagar contas no banco. Estamos certos? E, no 
futuro, quando os ambientes digitais forem mais atrati-
vos e seguros que os físicos, como será que passare-
mos a interagir com o mundo?

Uma pesquisa da E.life chamada de “Jovem Mobile.
BR” constatou que nós já não conseguimos separar o 
ambiente online do universo offline, principalmente 
porque convivemos demais com o primeiro. O estudo 
foi feito na metade de 2013, quando foram entrevista-
dos mais de 500 jovens brasileiros. 

Agora preste atenção nestes dados: 95,6% dos 
participantes já possuíam smartphones. Ou seja, não 
apenas celulares, mas aparelhos com funcionalidades 
avançadas. 51,7% também já tinham seus próprios ta-
blets. Além disso, 48,7% dos jovens já haviam concre-
tizado uma transação financeira por meio do tablet e 
27,4% por celular.

Com a tecnologia avançando e os preços ficando 
cada vez mais populares, você acha que vai demorar 
muito para que esses números cresçam? E tem mais: 

38% dos entrevistados disseram que muitas platafor-
mas não possuem usabilidade para celular e 25% reite-
raram que o fato de não utilizarem tablets e celulares 
para realizar transações financeiras tem a ver com 
segurança. Mas isso pode mudar e, então, utilizaremos 
esses recursos cada vez mais.

Se você já viu algum daqueles vídeos sobre o futuro 
na internet, deve ter percebido que pode ser que a gen-
te interaja mais com as máquinas do que diretamente 
com os seres humanos. Quer ter uma prova? Procure 
por “sight systems” aí no Google. 

Na busca, vai aparecer um vídeo que prevê um en-
contro romântico do futuro. O protagonista usa uma 
lente que dá a ele todas as informações sobre a mulher 
com quem ele está saindo em tempo real e sobre o que 
ele deve dizer a ela. É assustador, mas quem sabe não 
seja natural daqui a uns 10 anos, não é? E você acha 
que estará preparado?

Inter
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em três semanas podemos adotar um novo hábito.
O publicitário mexicano Nicko Nogués decidiu criar 

um projeto chamado Humanity com base na técnica 
dos 21 dias. Ele estabeleceu metas para o período – 
todas tinham que ajudá-lo a inspirar pessoas e fazer 
o bem, criando uma corrente. Eram atitudes como 
doar sangue, ensinar algo a alguém e dobrar a gorjeta 
do garçom.

Durante o processo, ele convidava pessoas para 
participar e documentava as ações em vídeo (ainda 
está tudo disponível no blog dele). Das metas, ele só 
não conseguiu cumprir a primeira: ajudar alguém a 
encontrar um emprego (mas ele reiterou que conti-
nua tentando). 

O resultado foi positivo. Em apenas 21 dias, mais 
de 60 mil pessoas baixaram o seu programa em di-
versas partes do mundo e muitas saíram fazendo o 
bem junto com ele. Se elas continuaram sendo me-
lhores em suas rotinas depois disso, não sabemos. 
Mas você pode fazer o teste e contar pra gente de-
pois, o que acha? ;)

ACESSE: 21diasdebondad.tumblr.com

O futuro a gente constrói no presente, em cada 
pequeno ato. Algo que julgamos insignifican-
te e fazemos quando acordamos pode mudar 

toda a lógica do nosso dia. É como a Teoria do Caos 
prevê. Aquela que já foi estudada por muita gen-
te e serviu como base até para roteiros de filmes 
hollywoodianos, sabe? Ela diz que o bater das asas 
de uma simples borboleta em Tóquio pode alterar o 
curso natural das coisas e, assim, talvez provocar um 
furacão em Nova Iorque.

Seguindo essa lógica, mudanças em nossas roti-
nas podem fazer com que toda a história da nossa 
vida seja escrita de maneira muito melhor. Sim, nós 
sabemos que fazer diferente do que estamos acostu-
mados não é tão fácil quanto parece, por isso vamos 
falar de teoria e prática nos parágrafos a seguir.

Maxwell Maltz, pai da psicocibernética, escreveu 
em sua obra "Psycho-cybernetics" a respeito dos ex-
perimentos que fez quando era cirurgião plástico. As 
experiências mostraram que um paciente que teve 
uma parte do corpo amputada deixa de sentir dores e 
maiores incômodos em 21 dias. A mesma lógica ser-
ve para a mente humana. Ou seja, de acordo com ele, 

Futuro
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DIVERSãO
Nós, brasileiros, somos as pessoas que mais 

sabem se divertir no mundo. Ou, pelo menos, 
foi o que apontou uma pesquisa do site Ba-

doo realizada com 17 mil pessoas de 17 países dife-
rentes. Mas quando temos muitas coisas para fazer, 
como estudar, por exemplo, será que é possível sus-
tentar esse título?

No livro “Ser bom aluno. Bora lá?”, o autor portu-
guês José Rio Cardoso defende que não só é totalmen-
te possível conciliar estudo e diversão como também 
é importante. De acordo com ele, o aluno que não se 

diverte pode ser muito bom na escola, mas falhar em 
seu equilíbrio enquanto humano. Ninguém quer isso, 
não é mesmo?

Um grupo de pesquisadores entrevistou 300 alu-
nos da Universidade de Viçosa para saber como eles 
se divertiam. Analisando os resultados, a conclusão 
foi simples: muitos diziam frequentar festas, mas era 
evidente que o que procuravam mesmo era conexão 
humana. Queriam socializar. Sendo assim, fica muito 
fácil saber o que fazer para se divertir: passar um tem-
po com quem você gosta e rir bastante. 

QUER OUTRAS DICAS? DÁ UMA OLHADA NO QUE OS BRASILEIROS MAIS GOSTAM DE FAZER:

Fonte: Target Group Index

1º Ouvir 
música: 59%

2º Reunir-se com  
os amigos: 34%

3º Ler  
livros: 27%

4º Ir a shopping  
centers: 24%

5º Sair para 
caminhar: 19%

6º Fotografia: 
17%

8ºCozinhar/ Atividades 
de culinária: 16%

9º Ir a restaurantes/  
Sair para jantar: 16%

10º Sair para beber/ 
Ir a bares: 14%

7º Jogar games (videogame 
ou no computador): 16%

revista16



Desapego de objetos: e se todo mundo praticasse 
passando o que não quer mais para frente? Vive-
ríamos em um mundo muito mais sustentável e 

bacana, não é mesmo? No livro "O Que É Meu É Seu - Como 
o Consumo Colaborativo Vai Mudar o Nosso Mundo", a es-
critora e consultora Rachel Borsman e o empreendedor 
Roo Rogers chamam isso de consumo colaborativo. 

Quer entender melhor? Pois bem, os autores expli-
cam o termo assim: “Refere-se à expansão das práticas 
de compartilhamento, troca, empréstimo, intercâmbio, 
aluguel e doação, reinventados por meio da tecnologia de 
rede em uma escala e de uma maneira sem preceden-
tes”. Legal, não é? E a boa notícia é que, caso você queira 
aderir ao consumo colaborativo, há a possibilidade de 
trocar e vender de modo seguro em sites bem bacanas.  
 
SELECIONAMOS ALGUNS:

 – O Enjoei é uma espécie de Mercado Livre 
moderninho e com algumas vantagens. Lá você encon-
tra várias coisas estilosas – de roupas a eletrodomés-
ticos – a um preço camarada. O design do site também 
é bem bonito e divertido, o que torna as compras mais 
agradáveis. Endereço: 

 – No DescolaAí, são disponibilizados 
todos os tipos de objetos e serviços para troca e 
venda. Todos mesmo. Você pode, por exemplo, des-
colar a ajuda de um técnico de informática por lá.  
Endereço: www.descolaai.com

– O LivraLivro é bem simples. Você entra 
lá, faz o teu cadastro, monta uma lista de livros que 
possui para trocar e outra com os livros que gostaria 
de ter. Aí, quando alguém quiser um dos teus livros, 
você o envia pelo correio. Assim que a pessoa rece-
ber, você ganha um ponto para solicitar outro livro.  
Endereço: www.livralivro.com.br
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A mizade é importante e não é de hoje. Lá na 
Grécia antiga, Aristóteles já escrevia: "De fato, 
ninguém deseja viver sem amigos, mesmo dis-

pondo de todos os outros bens". Epicuro, considerado 
o filósofo da amizade, também via esse tipo de relação 
com bons olhos e o descrevia como algo singular. Ami-
go, para ele, era aquele que faz a gente rir no meio das 
catástrofes.

Nem sabemos, mas, séculos mais tarde, estamos 
aqui concordando com ambos. Você com certeza já 
ouviu alguém chamando o melhor amigo de irmão e 
dizendo que os amigos são a família que a gente es-
colhe. Talvez seja verdade. Mas será que podemos afir-
mar o mesmo para os virtuais?

Uma pesquisa encomendada pelo instituto The Cys-
tic Fibrosis Trust constatou o que a maioria de nós já 
sabe: temos mais gente que não conhecemos pessoal-
mente adicionada em nossos perfis nas redes sociais 
digitais do que amigos com quem saímos no fim de 
semana, por exemplo.

Nem por isso achamos que essas amizades são 
menos reais. Os finlandeses Vili Lehdonvirta e Pekka 
Räsänen pediram para que usuários – com idade entre 
13 e 18 anos – do Habbo (aquele jogo que também é 
rede social) classificassem o quanto se identificavam 
com pessoas de grupos diferentes. A família apareceu 
em primeiro lugar, mas os amigos virtuais, que fica-
ram em segundo no pódio, só não levaram a melhor 
por muito pouco.

Para a psicóloga Daniela Demski, fazer amigos na 
internet ainda tem as suas vantagens, porque, bom, a 
gente se abre mais fácil por lá, não é? “Você expõe um 
pouco da tua intimidade, eu exponho a minha e assim 
se criam vínculos”, ela explica. E você, concorda? Quais 
são os teus critérios para a escolha de amizades?A
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escolher o que vamos estudar na faculdade, por exem-
plo, porque nunca é tarde para mudar.

Foi o que aconteceu com Durval Sampaio (ou Du E-
-Holic, como é chamado). Ele tinha um desses empre-
gos de gente grande, estável, que rendia uma boa gra-
na no fim do mês, mas deixou tudo para trás quando 
descobriu que gostava mesmo de fazer chapéus. Isso 
mesmo: chapéus.

A história começou quando ele procurou tanto por 
um chapéu para usar em uma festa que acabou optan-
do por criar o seu, pois não encontrou o modelo que 
queria em nenhuma loja. Depois, os amigos passaram 
a fazer pedidos e a coisa toda foi crescendo. Hoje, ele 
vive orgulhosamente disso. E ama.

Existem ainda outros exemplos. A atriz Whoopi Gol-
dberg foi maquiadora de funerária. O ator Brad Pitt foi 
motorista. O fundador da The Walt Disney Company foi 
editor de jornal. A chef de cozinha Julia Child só come-
çou a cozinhar para valer aos 38 anos, porque antes 
disso era agente do serviço de inteligência da CIA. 

Como eles, existem milhares de pessoas que mu-
dam de vida em prol da felicidade. Outras acertam de 
primeira, mas a verdade é que não precisamos acele-
rar o processo. Sem pressão, afinal, como cantava Raul 
Seixas, somos metamorfoses ambulantes – e precisa-
mos levar isso em consideração nas nossas escolhas. 

CAR 
REI 
RA
M edicina, Direito, Publicidade e Propaganda, 

Biologia ou viajar pelo mundo? É tão difícil 
decidir o que queremos fazer para o resto 

da vida, não é? E, aparentemente, é assim com todo 
mundo. Em 2013, uma pesquisa da Pactive Consultoria 
mostrou que 58% dos profissionais brasileiros já pen-
saram em mudar de carreira. E olha que não tinha só 
gente jovem entre os entrevistados: as idades iam de 
17 até mais de 50 anos.

O que precisamos saber, então, olhando para esses 
números alarmantes? Bom, que ninguém sabe do fu-
turo, mas não precisamos entrar em crise na hora de 
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Q uanto tempo por dia você passa conectado, fa-
lando com amigos por meio das redes sociais 
digitais, lendo o que pessoas do mundo inteiro 

escrevem sobre diversos temas e assistindo aos víde-
os do momento no YouTube? E quanto tempo você pas-
sa interagindo pessoalmente com os seres humanos?

A internet é sensacional, ninguém pode negar, mas 
também não faz tanto sentido ir ao shopping com os 
amigos e cada um ficar com o celular na mão, postando 
no Facebook sobre o encontro sem necessariamente 
vivê-lo como ele merece.

Alguns lugares por aí já tiveram essa sacada. Um de-
les, em Beirute (Líbano), oferece 10% de desconto para 
os clientes que deixam seus smartphones e tablets na 
entrada. Outros bares e cafés já adotaram a ideia de ex-
tinguir a conexão wifi local e colocar um aviso atrevido 
na porta: “Não temos wifi, conversem entre vocês”. 

Parece exagero, não é? Mas uma pesquisa realizada 
pela Fundação Telefônica Vivo em parceria com o Ibope, 
a Escola do Futuro da USP e o Fórum Gerações Interati-
vas fundamenta com dados essas ações: mais de um 
terço dos jovens brasileiros nunca, nunquinha desliga o 
celular. Você faz parte desses números?

O estudo, que analisava o comportamento de crian-
ças e jovens com computadores, celulares, games e 
televisão, concluiu ainda que "o acesso e o uso efetivo 
dos aparelhos e serviços celulares pelos jovens brasi-
leiros tende a invadir todo o tempo e todos os espaços 
da vida cotidiana".

A tecnologia nos permite socializar com pessoas 
que pertencem a outras culturas, coloca os amigos que 
estão do outro lado do mundo em uma tela bem na nos-
sa frente (e em tempo real) e faz as nossas vidas muito 
mais felizes em vários sentidos. Mas deixar o celular 
no sofá na hora do jantar, assim como quem não quer 
nada, não faz mal a ninguém. 
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S e você não é e nem pensa em ser professor, 
acredito que poucas vezes passou pela sua 
cabeça ensinar alguma coisa a alguém. Pois 

bem, a partir de agora você tem a oportunidade de 
rever conceitos e, quem sabe, começar a dedicar 
parte do teu tempo a essa atividade (recebendo algo 
em troca, claro). “Mas ensinando o quê?”, você pode 
estar se perguntando. A resposta é: qualquer coisa!

O Bliive é uma nova rede social digital que tem 
como objetivo gerenciar a troca de tempo entre as 
pessoas. O usuário faz o cadastro, oferece uma ou 
mais atividades que gostaria de ensinar e, em troca 
desse tempo ensinando, ele não recebe dinheiro, 
mas sim a oportunidade de aprender outra atividade 
oferecida por qualquer outro usuário. “É muito difícil 
alguém não poder oferecer nada. Às vezes, aquele 
conhecimento que você não valoriza tanto pode ser 
muito importante para outra pessoa”, explica Jéssica 
Maris Maciel, coordenadora do projeto HUB Fellow- 
ship, que é responsável por incubar e acelerar empre-

CONSUMO
endimentos como o Bliive.

Lorrana Scarpioni é uma das empreendedoras 
responsáveis pela criação do projeto e diz que a ideia 
surgiu quando ela começou a se interessar pelos no-
vos conceitos de economia e colaboratividade. “Os 
principais conceitos que apliquei no projeto foram 
colaboração na internet e a utilização de economias 
alternativas para tornar a sociedade mais colaborati-
va e abundante”, explica.

Agora, o usuário da rede Bliive pratica uma nova 
maneira de entender e lidar com o consumo. Ele não 
vê anúncios ou desembolsa qualquer quantia para 
utilizar a plataforma. “Essas características existem 
por uma questão de princípios. Idealizamos uma eco-
nomia sustentável, em que as pessoas saem um pou-
co dessa coisa do consumo capitalista e caminham 
para viver experiências e agregar valor humano em 
suas vidas”, finaliza.

ACESSE: www.bliive.com

 Gustavo Panacioni
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SON
V ocê já deve ter ouvido falar sobre o maio fran-

cês de 1968, também conhecido como revolta 
estudantil. Caso não se lembre bem do que se 

tratava, explicamos: naquela época, a França estava 
sob o comando do general Charles de Gaulle, um su-
jeito extremamente conservador e autoritário. Nas 
escolas, os estudantes eram disciplinados com rigi-
dez e estavam cansados daquela situação. Queriam 
reforma na educação.

Quando o primeiro grupo resolveu protestar, na 
Universidade de Paris, entrou em confronto com a po-
lícia, a instituição fechou suas portas e vários jovens 
foram expulsos nos dias que se seguiram. Indigna-
dos, estudantes de outra universidade, a Sorbonne, 
compraram a briga e a coisa toda foi tomando propor-
ções cada vez maiores.

Maio foi um mês marcado pelo protesto crescente, 
que contou com a ajuda de milhares de estudantes 
franceses. A polícia foi repressiva e violenta. As ruas 
de Paris viraram campos de guerra. No auge do movi-
mento, houve uma greve geral (cerca de 9 milhões de 
pessoas participaram dela). O general, enfraquecido, 
renunciou um ano mais tarde.

O filósofo político europeu Antonio Negri descre-
veu posteriormente o que aconteceu da seguinte for-
ma: “Havia um ar estranho: a revolução inesperada 
arrastara o adversário, tudo era permitido, a felicida-
de coletiva era desenfreada”.

Podemos ver os reflexos da revolta até hoje na 
Europa. Se naquele tempo as mulheres francesas 
tinham o costume de pedir autorização aos maridos 
para expressar uma opinião e a homossexualidade 
era diagnosticada pelos médicos como uma doença, 
hoje se vive com muito mais liberdade por lá e a edu-
cação foi totalmente renovada.

Pode ser que muita gente não tenha notado, lá em 
68, que aquilo que estava acontecendo ia transformar 
tanta coisa. Os jovens podem ter sido vistos como 
meros rebeldes criativos que andavam pelas ruas 
exibindo cartazes que diziam “É proibido proibir”. No 
entanto, nada disso importa, afinal, eles sonharam 
em fazer a diferença e atingiram esse objetivo. 

E aí, essa história fez você se lembrar de alguma 
coisa? 

HOS
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equipe alemã de Stefanie Brassen, do Centro Médico 
Universitário Hamburg-Eppendorf, concluiu algo que 
fundamenta a nossa teoria: as pessoas mais velhas 
tendem a se proteger dos próprios erros. “Como as 
oportunidades para desfazer situações de arrepen-
dimento declinam com a idade, um envolvimento re-
duzido nessas situações representa uma estratégia 
potencialmente protetora, que mantém o bem-estar 
na idade avançada”, explicam.

O que podemos concluir com isso? Bom, que dei-
xar para trás o que não deu certo significa preservar 
a própria saúde e que os idosos estão mais do que 
certos quando se desapegam dessas coisas que 
não podemos mudar. O pensamento deles é muito 
semelhante ao da romancista Erica Mann Jong, que 
sugeriu uma lista para viver plenamente em seu livro 
Salve Sua Vida:
1. Renuncie à culpa inútil;
2. Não faça do sofrimento um culto;
3. Viva no agora (ou pelo menos no logo);
4. Sempre faça as coisas que teme, o gosto pela cora-

gem se adquire como o do caviar;
5. Confie em toda alegria;
6. Quando o olhar maligno fitá-lo fixamente, olhe para 

outro lado;
7. Prepare-se para ter 87 anos.  

ESCO 
LHAS
N a música O Velho e O Moço, os músicos do Los 

Hermanos refazem as linhas de pensamento 
de um jovem e de um idoso. Ambos estão re-

fletindo sobre a vida, mas o primeiro é ansioso, quer 
dominar o futuro, enquanto o segundo até pensa em 
quem poderia ser caso tivesse o poder de voltar atrás 
e fazer escolhas diferentes, mas deixa para lá com um 
“Tanto faz” e ainda arremata: “O que não foi, não é”.

Sobre escolhas, temos muito a aprender com 
aqueles que são mais velhos que a gente. Parece 
clichê, mas é verdade. Você vê o teu avô reclamando 
com frequência por não ter ido para a Europa e esco-
lhido uma profissão diferente? Pode até ser que sim, 
mas ele é a exceção e pode ser que nem se lamente 
tanto quanto diz por isso.

Um estudo assinado por quatro pesquisadores da 

revista 23



Pro 
tago 
nismo
Quando falam em protagonista, você pensa 

logo em algum ator, não é mesmo? A pessoa 
que tem o papel principal em uma peça, filme, 

novela etc. Mas sabia que também existem protago-
nistas na educação? Pois é. Você pode ser um prota-
gonista, inclusive. 

O educador mineiro Antonio Carlos Gomes da Cos-
ta chama de protagonistas aqueles jovens que traba-
lham em prol da sociedade de algum jeito. Pode ser 
através de campanhas, movimentos e outras formas 
de mobilização que não têm ligação exclusiva com 
interesses pessoais e familiares.

Os espaços de atuação são variados. Para Anto-
nio, podem ser: “A escola, os diversos âmbitos da vida 
comunitária; igrejas, clubes, associações e até mes-
mo a sociedade em sentido mais amplo”. Em outras 
palavras, quando você sai do sofá e se coloca à frente 
de alguma atividade que beneficia alguém, está sen-
do um jovem protagonista.

Quer um exemplo? Tudo bem, então vamos falar 
do Elias Bonfim. Ele é jovem e já coordena uma ONG 
chamada Formação Solidária. Nela, quem não tem 
grana para bancar um cursinho pré-vestibular, que 
pode ser bem caro, recebe aulas gratuitas.

E o que ele ganha com isso? Satisfação pessoal. 
“Também foi a partir do trabalho voluntário de outros 
que alcancei a minha inserção no mercado de traba-
lho e tive a oportunidade de estudar em um dos gran-
des cursinhos pré-vestibulares de Curitiba como bol-
sista. Quis que outros jovens tivessem as mesmas 
oportunidades”, conta.

Em 10 anos, o cursinho já atendeu cerca de 1.500 
vestibulandos. 500 deles ingressaram no ensino su-
perior: 70 em instituições públicas e muitos outros 
através do Prouni e outros programas. A capacidade 
atual é de 240 alunos por ano, que têm aulas com 60 
professores voluntários. 

Vai dizer que esse cara não merece ser chamado 
de protagonista?
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segurança

"A cima de tudo, meu filho, tome muito cuidado 
com as tuas emoções, porque elas afetam 
toda a tua vida", já aconselhava Salomão em 

um de seus provérbios. Ele era sábio o suficiente para 
saber que como nos sentimos por dentro reflete na 
nossa maneira de lidar com o mundo exterior.

Talvez você não tenha percebido, mas quando 
está de mal com a vida o mundo todo parece errado. 
A probabilidade de você se irritar com situações com 
as quais não se incomodaria normalmente é maior, 
assim como a de errar nas suas decisões, que são 
impulsionadas pelo que você sente no momento.

O mesmo acontece quando não há segurança 
emocional. Quando não estamos seguros do que 
sentimos em relação a nós mesmos e em relação aos 
outros, a nossa vida cotidiana e os nossos relaciona-
mentos ficam prejudicados de diversas maneiras. Até 
os diálogos que mantemos podem ser interpretados 
do jeito errado.

Não existe uma fórmula mágica para se sentir 
emocionalmente seguro, é claro, mas, quando sen-
timos que nem tudo vai bem, é a hora de mudar, 
conforme explica o psicanalista Jackson Garcia: “Por 
vezes, o que nos falta na vida, para um desenrolar e 
um caminhar mais leve, é a coragem para enfrentar 
aquilo de que fugimos”.

Para saber como começar, é importante olhar para 
dentro de si mesmo, fazer viagens intensas ao inte-
rior da alma a fim de explorar o que há dentro dela, e 
entender-se em toda a tua complexidade. Como dizia 
o filósofo Francis Bacon, “O mundo é um livro aberto; 
o tolo se contenta em ler as palavras, mas o sábio pro-
cura traduzir-lhes o significado”.
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V ocê já assistiu ao filme “A Garota Ideal”? No fil-
me, Lars, o personagem principal que é vivido 
pelo ator Ryan Gosling, tem um problema men-

tal inconcluso. Um dia, ele compra uma boneca e co-
meça a agir como se ela fosse real, tratando-a como 
sua namorada. 

No início, a família fica desesperada com a malu-
quice dele, mas depois começam a jogar o seu jogo. 
O mais bonito é que toda a comunidade, que gosta 
muito do Lars, já que ele é um sujeito bacana, resolve 
ajudar. As mulheres ficam amigas da boneca e agem 
como se ela fosse de verdade. 

Parece um roteiro bobo, mas ele é tratado de for-
ma emocionante pelo diretor Craig Gillespie. Além 
disso, tem muito a ver com solidariedade e a gente 
te prova o porquê. O pesquisador Luiz Signates escre-
veu um artigo chamado “O conceito de solidariedade” 
e cita quatro condições essenciais que deixam claro 
quando estamos sendo solidários, veja:
1. Não há indiferença. Não anulamos o outro, mas o 

consideramos como uma parte integrante impor-
tante do todo;

2. Aceitação da diferença. Respeitamos a infinitude 
do outro, permitindo que ele tenha liberdade para 
ser quem realmente é;

3. Doação/concessão/espera. Amamos o outro, so-
mos solícitos e empáticos;

4. Aprendizado/mudança. Permitimo-nos aprender 
com o outro enquanto respeitamos as caracterís-
ticas pessoais que o tornam único.
Deu pra perceber que você é mais solidário do que 

imagina? E isso é muito importante. Durante um dos 
discursos que deu na Jornada Mundial da Juventude, 
o Papa Francisco falou sobre o tema de uma forma que 
exaltou a nossa participação na construção de uma 
sociedade mais solidária. Para ele, é necessário abra-
çar e acolher aqueles que estão em situação vulnerá-
vel, para que eles possam superar suas dificuldades, 
mas também para que a gente saia da zona de confor-
to e descubra a cada dia mais o sentido da própria vida.
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A s pessoas têm maneiras diferentes de de-
monstrar o que sentem – você já deve ter per-
cebido isso. Sabe quando você vai a uma loja, 

pensa na tua mãe quando vê algo a cara dela, com-
pra e a presenteia? Pois é, você está demonstrando 
afeto. Mesmo assim, muitas vezes pode ser que ela 
reclame porque você não diz que a ama com frequên-
cia. Isso porque ela demonstra afetividade de manei-
ra diferenciada e não consegue ler os teus atos.

O afeto é crucial e entendê-lo pode parecer com-
plexo. Por quê? Porque de acordo com o psicólogo 
francês Henri Wallon, por exemplo, o desenvolvimen-
to do ser humano depende de três vertentes: a mo-
tora, a cognitiva e a afetiva. Ou seja, durante toda a 
nossa vida, não é apenas o caráter biológico que dita 
quem seremos, mas também o social. Como nos en-
volvemos e expressamos emocionalmente diz muito 
sobre a nossa identidade.

Em seu livro As Cinco Linguagens do Amor, o 
psicólogo Gary Chapman seleciona cinco comporta-

AFETO mentos que as pessoas têm para demonstrar seus 
sentimentos. Embora ele foque muito mais em ca-
sais, a teoria se estende a todos os outros tipos de 
relacionamentos que temos e que envolvem o afeto 
diretamente.

Para ele, todos nós temos um “tanque” que vai se 
enchendo conforme os outros se expressam com a 
linguagem que nos agrada. Isso pode se dar por meio 
de palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos 
de serviço, presentes ou toque físico. Em resumo, al-
gumas pessoas entendem que são amadas quando 
verbalizamos isso. Outras, quando dedicamos nosso 
tempo a elas. Existem ainda aqueles que preferem 
alguém que faça tudo por eles, os que gostam de 
ganhar coisas materiais e os que só precisam ser 
tocados.

Não que a gente tenha que sair por aí questionan-
do todo mundo ou lendo os nossos amigos e fami-
liares, mas uma análise rápida nos ajuda a entender 
que somos todos diferentes e temos expectativas di-
ferentes. Por isso, quando achamos que aquela pes-
soa de quem gostamos não está nos tratando “com 
açúcar e com afeto”, como cantava Chico Buarque, 
ela pode estar. Mas do jeito dela.
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tar a nossa direção. 
As pessoas que estão próximas de nós, a nossa 

realidade na escola, no trabalho, as causas que nos 
apaixonam, a nossa fé, todas essas coisas são placas 
indicativas para o nosso caminho. Devem nos orientar, 
é verdade. Mas quem deve pôr os pés no chão e dar os 
passos somos nós. E o nosso caminho se construirá 
pela soma das muitas escolhas que fizemos e faremos. 

Afinal, não seria melhor se tivéssemos um roteiro 
pronto, bastando executar o script?

Não. A riqueza e beleza da vida estão no fato de que, 
diante de nós, estará sempre a possibilidade de um 
caminho novo, de um modo diferente de viver plena-
mente. Se hoje a situação pode parecer sombria e tris-
te, amanhã poderemos caminhar em outras direções 
e mudar essa história.

É verdade que não é tão simples assim. Que sem-
pre existirão regras, limites, pequenos roteiros para se 
cumprir. Também é verdade que, naquilo que é mais 
profundo da vida, sempre teremos liberdade para abrir-
mos caminhos novos. É por isso que podemos conti-
nuar cantando “Meu caminho é cada manhã!”.

No final da década de 80, o rock nacional can-
tava a plenos pulmões: “Meu caminho é cada 
manhã!”. Até hoje, a canção, interpretada pelo 

Capital Inicial provoca alguma coisa que a gente pode 
chamar de “arrepio existencial”. A música não saiu de 
moda exatamente porque viver, construindo nosso 
caminho em cada manhã, continua sendo um desa-
fio para nós.

Ainda há quem possa pensar que os nossos cami-
nhos já estão prontos, mais ou menos predetermina-
dos por um destino, uma força maior, bastando que a 
gente siga o script. Pode-se variar aqui e ali a perfor-
mance, a maquiagem e a trilha sonora, mas o roteiro 
já está dado. 

Haverá mesmo um roteiro, um script para a nossa 
existência? 

Os corajosos, os aventureiros da vida, parecem en-
tender que não. A vida é um caminho misterioso, com 
curvas, planícies suaves e planaltos íngremes. A bele-
za desse caminho é o fato de o construirmos em cada 
passo que damos. Não há um roteiro predeterminado. 
Há, no máximo, indicações e sinais que podem orien-

CAMINHOS
 Flávio Luís Rodrigues Sousa MEU CAMINHO É CADA MANHÃ
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 Paula Anelize Tizoni Leão

COMUNICAÇÃO E INTERFERÊNCIA

A   família é uma importante ferramenta de de-
senvolvimento social. Vários fatores contri-
buem para o bom entendimento das pessoas 

dentro de um lar, mas o vital é a comunicação. Ela é 
essencial para qualquer relação, tendo um papel cru-
cial na vida de todos. A comunicação é feita basica-
mente de dois momentos: saber falar e, especialmen-
te, saber ouvir. Mas a pressa e a pretensão de clareza 
podem fazer com que se ouça o que não foi dito ou 
tire conclusões precipitadas, na maioria das vezes 
baseadas no famoso “achismo”. 

Apesar de estarmos na era digital, onde o celular 
faz tudo e a internet fornece qualquer resposta, ain-
da estamos nos perdendo por falta de comunicação. 
Quantas vezes já nos pegamos com a sensação de 
não sermos entendidos dentro de casa? O modo 
como nos expressamos e repassamos isso na fala 
muda tudo, pois quando cada um entende de uma 
forma uma mensagem acaba se desencadeando dis-
cussões sem fim.

Famí
Somente através do diálogo direto podemos 

aprender a ouvir. Precisamos evitar os monólogos. 
Uma das formas de comunicação mais amorosa e efi-
caz que existe é através do silêncio. Dar-se as mãos, 
acolher num abraço, abrir espaço para começar a con-
versar é um ótimo começo para uma boa relação fa-
miliar. Deixar o ambiente propício para um bom bate- 
papo através da calma e do relaxamento é garantia 
de se fazer entender e ouvir com clareza.

Hábitos como reunir a família por algum tempo 
nos finais de semana, fazer reuniões, abrir espaço 
para sugestões e novidades, sem que ninguém sinta 
que é obrigado a participar, é uma forma de comparti-
lhar a comunicação entre si. O bom ditado diz sempre 
para não gritar e sim melhorar os argumentos, então 
porque não podemos ser espontâneos e francos com 
nossos pais? Com toda certeza eles vão prezar essa 
qualidade e ficar mais abertos a ouvir críticas, pedi-
dos e elogios dos filhos.

lia
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Longe da gente querer te pressionar. Sabemos que esse negócio de decidir o 
que quer fazer durante o resto da vida é meio difícil, então a nossa intenção é 
apenas ajudar. Por isso, pedimos para pessoas que têm diferentes profissões 
opinarem sobre seus trabalhos, cursos e rotinas. Assim fica mais fácil de ter 
pelo menos uma noção de onde você pode se meter, não é?

COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL// 
Cássia Maffei, estudante do curso de Tecnologia 
em Comunicação Institucional

Decidi cursar Tecnologia em Comunicação Institucio-
nal sem saber exatamente qual era a atividade que um 
profissional da área exercia. Assessoria de imprensa? 
Relações Públicas? Acabei descobrindo um curso que 
foca na mistura dos dois e adiciona várias outras pos-
sibilidades de carreira. Aprendemos tipos diferentes de 
texto, línguas estrangeiras, gerenciamento de comuni-
cação dentro das empresas, técnicas para produção de 
fotografia, vídeo, áudio, eventos etc. Por ser um curso 
tecnológico, a maioria das aulas é voltada para a prática 
e para preparar os alunos para a realidade do mercado.

TURISMO// 
Michele Caroline, turismóloga

Escolher uma profissão pode ser difícil, 
mas depois de conversas com profissio-
nais da área e visitas a feiras de cursos, 
encontrei a opção certa, conciliando três 
coisas que gosto: a cidade onde vivo, o 
trabalho com pessoas e as viagens. Hoje, 
trabalho com turismo. Eu e a minha equi-
pe cuidamos do marketing turístico de 
Curitiba, região e litoral, atraindo o fluxo 
turístico e identificando novos nichos na 
cidade. Acho que o turismo como profis-
são ainda tem muito a crescer em nosso 
país. Como os jargões dizem, é a profis-
são do futuro.

VAI FAZER
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PRODUÇÃO CÊNICA// 
Jéssica Leite, produtora

Assim como em outras profissões, ser produ-
tor (não só teatral) não depende somente da 
faculdade. Iniciei na prática e com ela aprendi 
muito, em alguns quesitos posso dizer que 
até bem mais que no próprio curso, porém 
não posso negar que uma formação universi-
tária é sempre importante em qualquer área. 
Escolhi o curso de Produção Cênica para 
complementar teoricamente e aprofundar o 
estudo em muitas questões com as quais eu 
não tinha muito contato. Um exemplo disso 
é a legislação de editais e leis de incentivo 
à cultura. Hoje, graças às aulas que eu tive, 
pude dar início a vários projetos que já de-
ram resultado. Um deles foi o prêmio Myriam 
Muniz que recentemente ganhei com o espe-
táculo Negrinha. Outra questão, sem dúvida, 
é o contato com os profissionais da área. A 
possibilidade de conhecer outras pessoas e 
compartilhar experiências é ótima. GEOGRAFIA// 

Guilherme Luiz Saldanha, analista de 
inteligência de mercado

No fim do Ensino Médio, não sabia qual rumo tomar na 
vida profissional. Após atuar em empresas do ramo, op-
tei pelo curso de Geografia. Hoje, tenho 10 anos de par-
ticipação nos mercados de engenharias (cartográfica, 
florestal, ambiental etc.), ou seja, na área técnica, mas 
no Brasil é muito comum ainda atrelarem o profissional 
de geografia à educação automaticamente. Atualmen-
te, trabalho como analista de inteligência de mercado 
no Grupo Boticário e vejo que estou apenas no início de 
tudo, com vários desafios, muito a estudar, aprender e 
continuar evoluindo. Apesar das várias dúvidas sobre o 
futuro e críticas de terceiros sobre a minha escolha, digo 
que a busca pela realização dos sonhos é fundamental – 
e isso depende somente de mim.

ARTES VISUAIS// 
Ana Karina, educadora e fotógrafa

Escolhi Artes Visuais porque me interessa-
va muito por pintura e escultura. Mas em 
pouco tempo foi possível ver que a arte vai 
muito além, é uma forma crítica e sensível 
de ver o mundo. O curso estimula o aluno 
a se desenvolver como artista e oferece 
disciplinas como fotografia, cinema e me-
diação – que ampliam as chances de traba-
lho. Hoje, trabalho como educadora e tenho 
projetos fotográficos, o que me dá muita sa-
tisfação de ter arte não só como profissão, 
mas como meio de expressão pessoal.

GASTRONOMIA// 
Gustavo Alberge, chef de cozinha

Comecei o curso técnico de Gastronomia logo depois 
de ter concluído uma graduação em Jornalismo. Até a 
metade do curso, era tudo apenas por diversão. Então, 
um colega me chamou para trabalhar algumas vezes 
por semana em um restaurante. Foi aí que senti muito 
mais vontade de permanecer 10 horas em uma cozinha 
que 6 em uma redação. O curso que fiz foi capaz de me 
fornecer as principais bases da gastronomia – e as uso 
sempre. Hoje, moro em Porto (Portugal), onde estou em 
busca de oportunidades de aprendizado, pois não há 
como negar a qualidade da comida europeia. Pode pa-
recer clichê, mas a profissão só serve para quem sente 
que gosta de cozinhar e comer bem. Afinal, não é fácil fi-
car em um ambiente insalubre, em pé ao longo de várias 
horas. Mas, como gosto, digo que é sensacional e não 
troco isso por nada que eu tenha vivido até hoje.
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A DECISãO DA 
MINHA VIDA

A pressão é grande para alunos do terceiro ano. Além do 

preparo para o vestibular, temos que tomar uma decisão que 

irá ter grande infl uência no resto de nossas vidas: a nossa 

profi ssão.
Para algumas pessoas, essa decisão é fácil. O que não foi 

meu caso. Tive que pesquisar muitas profi ssões até fi nal-

mente encontrar algo que se encaixou comigo. E foi somente 

após uma palestra que foi realizada na minha escola, que eu 

optei pelo jornalismo. Eu sempre gostei de escrever, e sem-

pre me interessei por fotografi a, e jornalismo abrange tudo 

isso. Foi a primeira profi ssão que pareceu certa pra mim.

O jornalismo cultural é a parte do jornalismo que noti-

cia a cultura de uma região, de um país, e até mesmo do 

mundo, em suas várias manifestações, como teatro, mú-

sica, literatura, cinema, televisão, artes plásticas, etc. Me 

interessei por essa área, justamente pelo meu interesse 

por cultura, especialmente por literatura, música e cinema.

Eu pretendo me formar, me especializar na área de jor-

nalismo cultural, e escrever sobre isso. A cultura vem ga-

nhando mais importância na mídia, e eu quero fazer par-

te disso. Quero escrever, para que mais pessoas tenham 

acesso à informação e à cultura de diferentes partes do 

Brasil e do mundo.

MARINA FAVERO, CHAPECÓ-SC
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FAMÍLIA
A família é considerada como base para todas as coisas. Um alicerce, através da qual, quando bem estruturadas, nos possibilita sermos protagonistas de nossa própria história. É a família que nos proporciona o afeto, o carinho, o amor, a educação/conhecimento, e tudo que necessitamos para ser-mos bons cidadãos.

LARISSA DE MATOS R. LOPES, JOAÇABA-SC
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A POLÍTICA
Durante os encontros semanais do Grupo Liderança Juvenil 

da cidade de Ponta Grossa – PR, que está situado na Associação 

de Moradores do Bairro Santa Mônica, cuja responsabilidade 

está nos Educadores do Programa Vida Feliz, o pessoal resolveu 

discutir política.

Depois de percorrer o bairro com uma pesquisa, concluiu que:

ouvem a palavra “política”, é corrupção (29,4%);

lutassem pela saúde no bairro;
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LUTAR PARA 
SE ORGULHAR
Somos assim lutamos sem fi m
com o futuro na cabeça
mesmo quando sofri
eu não desisti
sou um guerreiro não se esqueça.
Luto pela vida luto pela igualdade
luto pela paz, luto pela liberdade
vai ser sempre assim não luto por mim
luto por aqueles que me amam de verdade.
Quero dar um futuro descente pra minha família
ir pra faculdade me formar em engenharia
e nos tempos difíceis não serei derrotado
sei que todos eles estarão do meu lado
e com a fé consigo
só basta acreditar
e quando conseguir
ninguém vai me parar
mesmo quando sofri
eu não desisti
sou um guerreiro não se esqueça.
(REFRÃO)

A minha vida inteira eu estudei pra se orgulhar
daquele futuro que um dia eu quero conquistar
e com a faca nos dentes eu vou pra batalha
não irei desistir nem jogar a toalha
pois um dia eu sei que serei valorizado
e ainda lutarei se a esperança tiver acabado
e eu vou batalhar para conquistar
pois onde há esperança pra mim há lugar.
(REFRÃO)

MATHEUS WILLIAN, CASCAVEL-PR
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JULIO GLODZIENSKI SE DESCREVE COMO UM VELHO APAIXONADO POR FUSCAS. 
SIM, OS CARROS. DURANTE O CURSO DE JORNALISMO QUE FEZ NA PUCPR, SÓ PEN-
SAVA EM UMA COISA: VIAJAR COM UM FUSCA E RELATAR A EXPERIÊNCIA EM UM 
LIVRO. NO ANO DO TEMIDO TCC (TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO), A COISA 
TODA COMEÇOU A FICAR MAIS CONCRETA E ELE CHAMOU ALGUNS AMIGOS PARA EN-
TRAREM NESSA COM ELE: JHONNY CASTRO, RUBIA OLIVA E DAPHINE AUGUSTINI.

NO DIA 1º DE JULHO DE 2013, O GRUPO EMBARCOU NO FUSCA AMARELO 75 QUE 
JULIO COMPROU E FOI VISITAR AS QUATRO MENORES CIDADES DO PARANÁ EM 12 
DIAS. NA VOLTA, ELES ESCREVERAM UM LIVRO-REPORTAGEM CONTANDO TUDO 
O QUE VIVERAM. MAS, OLHA, ELES TAMBÉM ADIANTARAM ALGUMAS COISAS PRA 
GENTE EM ENTREVISTA. SE VOCÊ FICOU CURIOSO, É SÓ CONFERIR.

12 dias  
 de Paraná a bordo do  
   Gemada
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+ : ) VOCÊS VIVERAM MUITAS COISAS INUSITADAS 
DURANTE O CAMINHO?
JULIO: Foram vários os momentos inusitados. Fo-
mos reconhecidos em Toledo por uma pessoa que 
pertence ao grupo de Fuscas local e em Londrina 
na barraquinha de cachorro-quente. 
RUBIA: Também jantamos com o prefeito de Jardim 
Olinda e nos perdermos no canavial com pouca ga-
solina e sem GPS.
DAPHINE: Ah, e o Fusca quebrou no meio de uma ro-
dovia. Já estava escuro, então ficamos lá esperando. 

+ : ) QUAL FOI O SALDO FINAL DA EXPERIÊNCIA?
RUBIA: Olho para trás e vejo que foi fantástico.  
A receptividade e o carinho das pessoas conosco 
foram sensacionais. Mantemos contato com al-
guns moradores das cidades até hoje. Aqui na “ci-
dade grande” as pessoas mal se olham, se cumpri-
mentam. Essa acolhida foi, sem dúvida, algo muito 
bacana.
DAPHINE: Expandiu o meu mundo. 

+ : ) E PROFISSIONALMENTE FALANDO? 
JULIO: Acredito que o principal ponto foi aprender a 
administrar recursos, demanda e fluxo. Além dos 
vários contatos espalhados pelo estado que fizemos.

DAPHINE: Aprendemos a fazer jornalismo de verda-
de, indo às ruas, conversando, tendo que sondar e 
aprender a abordar de maneira correta para conse-
guir o conteúdo que precisávamos.
RUBIA: E o material final serve como um portfólio 
bem legal.

+ : ) VOCÊS PRETENDEM FAZER MAIS VIAGENS COM 
O GEMADA?
JULIO: Já penso em um novo projeto, quem sabe 
para 2015 ou 2016, mais amplo ainda. Quero rodar 
a América do Sul ou o Brasil com o Gemada – em 
60 dias, pelo menos – e escrever outro livro. Mas 
ainda são projetos, assim como o Gemada na Es-
trada também foi um dia. Eu aprendi uma grande li-
ção com isso tudo: dá pra sonhar e tornar possível, 
basta querer. Parece utopia, mas eu diria que acre-
ditei e realizei. E não foram poucos os obstáculos 
e gente me chamando de louco quando falava em 
fazer essa viagem. É como dizem: de médico e lou-
co, todo mundo tem um pouco. 

 
PARA SABER MAIS SOBRE O LIVRO E/OU  
OS BASTIDORES DA VIAGEM, ACESSE:  
www.gemadanaestrada.blogspot.com
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NO FINAL DE 2012, UM CICLO DA VIDA DE JULIA PALMIERI, 22, CHE-
GAVA PERTO DE ACABAR. ELA ESTAVA SE FORMANDO EM RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS E O SEU CONTRATO DE ESTÁGIO SE ENCERRARIA 
EM BREVE, O QUE, EM OUTRAS PALAVRAS, SIGNIFICAVA QUE ELA 
TERIA BASTANTE TEMPO LIVRE NOS PRÓXIMOS MESES. FOI AÍ QUE 
A CURIOSIDADE DE CONHECER UMA CULTURA COMPLETAMENTE DI-
FERENTE COMEÇOU A CRESCER, ASSIM COMO A VONTADE DE SER 
PROTAGONISTA DE UMA AÇÃO TRANSFORMADORA. 

DEPOIS DE CINCO MESES DE PREPARAÇÃO, JULIA FOI PARA A ÁFRICA, 
ONDE MOROU DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 NUMA TRIBO EM UGAN-
DA. LÁ, ENTRE OUTRAS COISAS, DEU AULAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E 
INFORMAÇÕES RELACIONADAS À AIDS E AO VÍRUS HIV PARA MULHE-
RES. EM ENTREVISTA, ELA NOS CONTOU DETALHES DA VIAGEM. 

da zona de
Como sair 

conforto
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+ : ) COMO FOI VIVER EM UGANDA?
JULIA: A tribo era na zona rural, uma região onde 
não havia muita infraestrutura, como eletricidade 
e saneamento básico. Nós dormíamos em “ocas”. A 
cultura, no entanto, era o que me motivava a estar 
lá, o processo que vai do estranhamento ao fami-
liar em relação ao diferente. 

+ : ) E AS AULAS, DE QUE FORMA VOCÊ AS PLA-
NEJAVA?
JULIA: Como existia a diferença da língua, eu bus-
cava sempre focar em coisas mais visuais, como 
teatros ou cartazes, para que elas pudessem en-
tender com mais facilidade, pois, por mais que 
existisse uma tradutora, a fala corria o risco de se 
tornar cansativa, sendo que o aprendizado visual 
acabava sendo também um entretenimento.

+ : ) ALGO MUDOU NA SUA VIDA DEPOIS DA VIAGEM? 
JULIA: O que mais mudou foi a minha percepção 
sobre a África. As informações que chegam até nós 
são geralmente relacionadas a como eles são um 
povo sofrido, da miséria que passam e do quanto 

precisam da nossa ajuda. Não digo que isso não é 
verdade, mas eles não são só isso: as pessoas de 
lá são gente como a gente, algo que, pelo menos 
para mim, não era tão óbvio. Na tribo, por exemplo, 
eles tinham uma agricultura de subsistência, leva-
vam a vida assim, mas a pobreza não é sinônimo 
de infelicidade. Ela tem que ser superada, de fato, 
mas não vendo os africanos como coitadinhos, 
com inferioridade, principalmente porque eles só 
têm “de menos” porque em algum lugar do mundo 
se tem “de mais”.

+ : ) QUE DICAS VOCÊ DARIA PARA QUEM DESEJA 
VIVER UMA EXPERIÊNCIA SEMELHANTE?
JULIA: Para passar por uma experiência dessa, 
é preciso ter uma mente aberta, estar disposto a 
testar os limites para vivenciar o novo, tentando 
sempre relativizar as culturas. Essa é a minha prin-
cipal dica. É importante também se informar sobre 
questões culturais do país, como religião ou rela-
ções de gênero, para estar mais preparado com o 
que vai se deparar. Fora isso, proatividade e criati-
vidade são quesitos importantes no voluntariado.
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Tatuagem: 
Uma marca para   
       toda a vida

Quando pensamos no projeto de vida é natural nos perguntarmos sobre o passageiro e o eterno. 
Afinal, “deixo a vida me levar”, concluindo que tudo é “como uma onda” ou existem compromissos 
para sempre? Inaugurando essa seção da revista +:), queremos procurar entender um pouco este 
paradoxo. Nada melhor do que a arte da tatuagem para nos fazer pensar sobre tudo isso. Em um 
mundo tão veloz e efêmero, porque eternizar algo na pele? A jornalista e apaixonada por tatoos 
Paula Anelize Tizoni Leão fala sobre sua experiência e dá dicas.

Andando pelas ruas é comum notarmos va-
riados tipos de pessoas com aquela marquinha 
na pele, colorida ou preta e branca, que popular-
mente chamamos de tattoo. Especificamente 
jovens, entre 16 e 25 anos, são os que mais ade-
rem a esta arte de colorir-se. O que intriga não é 
a questão da idade, ou preferência do desenho, 
mas a consciência de fazer da sua pele o local do 
registro de ideias, valores ou da simples vaidade.

Historicamente, há mais de 3500 anos, a 
tatuagem já existia como forma de expressão 
da personalidade ou de indivíduos de uma 
mesma comunidade. Os primitivos se tatuavam 
para marcar os fatos da vida biológica: nasci-
mento, puberdade, reprodução e morte. Depois, 
para relatar os fatos da vida social: virar guer-
reiro, sacerdote ou rei; casar-se, celebrar a vida, 
identificar os prisioneiros, pedir proteção ao im-
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ponderável, garantir a vida do espírito durante e 
depois do corpo.

Hoje podemos dizer que foi-se o tempo que 
uma tatuagem é símbolo de rebeldia. Já faz anos 
que gravar um desenho na pele virou uma ativi-
dade estética, muitas vezes até completamente 
desprovida de qualquer significado, o que acaba 
tornando o que era novo e belo em arrependi-
mento e incomodação. Mesmo assim, para al-
guns, tatuagens é mais que um prazer, quase um 
vício, que liga o desejo à responsabilidade.

Foi com esse pensamento, de admiração e 
amor pela arte, depois de muito pensar sobre o 
assunto e pesquisar sobre os desenhos que, com 
19 anos, resolvi fazer minha primeira tatuagem. 
Sempre tive na minha lista de desejos fazer uma, 
porém o que faltava era a coragem, para muitos 
nunca alcançada, e a plena decisão de saber exa-
tamente o que estava fazendo. Mais que simples 
desenhos, se tornou uma forma de vida para mim.

Doa a quem doer, e dói muito, não é barato, 
não sai com água e fica registrado na pele para 
sempre. É preciso pensar mil vezes e ter cons-
ciência de que você vai sofrer algum tipo de 
preconceito, o tratamento para remoção é caro 
e causa extremo desconforto, além de não tirar 

completamente a tatuagem da pele e existirão 
vagas de emprego que você não poderá ocupar. 
Tatuagem é uma forma de expressão, um desejo 
que precisa vir de dentro para ser colocado pra 
fora, não uma questão de moda. Imitar o amigo, 
uma celebridade, ou mesmo querer apenas para 
chamar a atenção não é motivo para fazer uma. 
O passageiro não combina com o eterno. Faça 
uma tattoo de henna (tatuagem temporária) pri-
meiro, analise como o desenho vai ficar na sua 
pele, pesquise seu significado, procure apenas 
profissionais, peça autorização para seus pais, 
pergunte o que eles pensam sobre o assunto, e 
acima de tudo, tenha a responsabilidade de saber 
que é pra sempre.

Hoje com 25 anos, tenho os dois braços tatu-
ados quase completamente, e outros pequenos 
desenhos espalhados nos pulsos e nuca. Possuo 
diversos desenhos que ainda não fiz, escolhidos 
há no mínimo 3 anos. Me considero uma pessoa 
satisfeita com quem eu sou, nunca me arrependi 
de ter feito minhas tattoos e posso dizer com plena 
certeza que fiz o que queria e estou longe de ser 
frustrada. Já sofri muito preconceito, perdi vagas 
de emprego, fui taxada de louca e marginal, mas 
nunca deixei esse tipo de coisa mudar o meu foco.
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As irmãs curitibanas Débo-
ra, Bárbara e Júlia Alcântara 
sempre gostaram de se vestir 

bem – e as pessoas reparavam. Re-
paravam tanto que viviam pedindo 
dicas de vestuário. Em 2010, elas 
resolveram criar o blog Tudo Orna 
para inspirar ainda mais essas pes-
soas e acabaram provando que é 
perfeitamente possível transformar 
um hobby em carreira.

Elas mantêm o projeto desde 
2010 e, hoje, ele recebe milhares de 
visitas diárias, o que faz com que 
ele seja cada vez mais rentável. As 
meninas até já abriram uma agên-
cia de comunicação e participam 
de outros trabalhos, mas é ao Tudo 
Orna que se dedicam de verdade.

De acordo com Débora, ser em-
preendedor e fazer o que ama é 
bom, mas exige persistência. “Para 
um blog ter rentabilidade, é preciso 

FAZER DE UM HOBBY 
UMA PROFISSãO: 

ORNA?
ter dedicação. Quando você empre-
ende, não existe horário fixo. Nós, 
por exemplo, trabalhamos nos fins 
de semana, após 19h, dividimos as 
funções e fazemos tudo com muito 
amor”, explica.

Acesse: www.tudoorna.com
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Quem disse que não dá para fazer a diferen-
ça por meio de trabalhos da escola ou da fa-
culdade? A jornalista Priscila Pacheco está 

aí para provar o contrário. O projeto que escolheu 
para concluir seu curso de graduação foi um web-
documentário chamado Janela Periférica. 

Priscila, que gosta muito de educomunicação, 
resolveu trabalhar com crianças da periferia. Ela 
passou algumas semanas na Associação de Mo-
radores das Moradias Zimbros (ASMOZI), que fi ca 
em uma comunidade dentro da Cidade Industrial 
de Curitiba (CIC), ministrando ofi cinas sobre co-
municação.

No fi m do projeto, as crianças reuniram os co-
nhecimentos que adquiriram e gravaram fi lmes 
sobre o bairro em que moravam e a rotina que leva-
vam. O resultado do trabalho é emocionante e, de 
acordo com a Priscila, gratifi cante. Dá uma olhada 
no webdocumentário, quem sabe ele não te inspira 
a fazer algo igualmente bacana, não é? 

Acesse: 
www.janelaperiferica.com.br

PERIFERIA 
PELO OLHAR DE 
QUEMVIVE
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UMA PESSO
Ver beleza no cotidiano pode nos abrir diver-

sos caminhos. No Rio de Janeiro, a jornalista 
Monalisa Marques, de 24 anos, foi privilegia-

da ao perceber isso. No dia 1º de janeiro de 2013, 
ela teve uma ideia muito simples: fotografar uma 
pessoa por dia durante um ano e contar alguma 
coisa sobre o retratado. O projeto, que era acompa-

nhado por quase 20 mil pessoas no Facebook até 
o fechamento desta edição, chama-se Uma Pessoa 
Por Dia. 

Falamos com a Monalisa sobre o que mudou 
na vida dela durante 2013, com o projeto e todas 
as conversas que teve com desconhecidos. Vale a 
pena conferir:

parecer um processo 
bem tardio para quem 
está com 24 anos, mas 
as coisas comigo real-
mente levam um pou-
quinho mais de tempo. 
Acho que gosto de sa-
boreá-las, entende? 

COM CERTEZA. E AGO-
RA, QUAL É O TEU PRO-
JETO DE VIDA?

O projeto tem me 
dado mais forças pra 
buscar um rumo pro-
fi ssional que pode me 
fazer feliz, que seria, no 
momento, uma vida ar-
tística. Qualquer coisa 
sem roupa social e es-
critórios convencionais 
de segunda a sexta.

QUAL É O SALDO DO 
UMA PESSOA POR DIA?

O Uma Pessoa Por 
Dia me permitiu conhe-
cer muita gente nova e 
diferente. O projeto é a 
desculpa perfeita para 
eu iniciar uma conver-
sa com pessoas com 
as quais eu não falaria 
em condições normais. 
E conversar com gen-
te nova nos faz abrir 
nossa visão de mundo, 
sabe? 

VOCÊ ACHA QUE APREN-
DEU COISAS NOVAS?

Sim. Tenho aprendi-
do coisas e me diverti-
do bastante também. 
Eu adoro observar as 
pessoas, seu jeito de 
se expressar, as pala-

vras que escolhem para 
isso, seus trejeitos. To-
dos esses encontros e 
conversas (alguns dos 
quais me renderam 
amigos) são o saldo po-
sitivo do projeto, além 
do desenvolvimento 
pessoal. Eu me vejo 
mais persistente, me-
nos tímida e um pou-
quinho mais confi ante. 

OU SEJA: VOCÊ VAI LE-
VAR MUITO DO PROJETO 
PARA A VIDA, NÃO É?

Sim, tudo isso com 
certeza infl uencia mi-
nha forma de pensar no 
meu futuro. Sinto que 
estou saindo do ninho, 
digamos assim, justa-
mente por estar mais 
confi ante. Sei que pode ©
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OA POR DIA

Ontem foi um dos dias 
mais felizes da vida do 
Marcos:
– Foi meu aniversário, 
fi z 75 anos. Ganhei ba-
nana, maçã, pera, blu-
sa, caneta.
– Banana?
– É que eu adoro fruta.
– Em 75 anos, qual foi 
o seu maior aprendiza-
do?
– Aprendi a ser pacien-
te. Com paciência você 
evita briga, pensa me-
lhor, é meu segredo da 
felicidade.

Hoje a Janaina faz ani-
versário. O que ela acha 
disso:
– É maravilhoso! Es-
tou fazendo trinta anos 
com cabeça de quem 
tem vinte e maturidade 
de quem tem trinta. 
– Qual é o segredo dis-
so?
– Viver a vida intensa-
mente, esse é o segredo.

O Anibal teve uma far-
mácia por duas déca-
das. Era tradicional e 
ele gostava muito dela, 
mas por causa da con-
corrência foi obrigado 
a fechar. Hoje ele tem 
uma loja de vinhos:
– Antes eu cuidava da 
saúde do corpo; hoje eu 
cuido da alma.

Daniel: Hoje meu dia foi 
muito bom.
Eu: Por quê?
Ele: Porque eu acordei 
ao lado da minha espo-
sa. Tem como o dia ser 
ruim quando eu acordo 
ao lado da mulher que 
eu amo?

Acesse: 
www.facebook.com/

umapessoapordia
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Testes vocacionais não fazem milagres, não têm poder de apontar uma única profissão a 

ser seguida, mas são um bom norte sobre aptidões e interesses. O questionário abaixo é um 

teste vocacional muito utilizado. Você encontrará uma série de atividades apresentadas em 

pares, “A” e “B”, divididas em cinco Grupos, I a V, e cada Grupo dividido em dois, escuro e claro. 

Algumas dessas atividades parecerão estranhas, mas não estão aí à toa. Para cada atividade, 

você tem três possibilidades: a) assinalar uma das alternativas; b) marcar as duas; c) não 

escolher nenhuma. Bom trabalho!

GRUPO I – VOCÊ PREFERE GRUPO II – VOCÊ PREFERE
A - ler sobre eletricidade
B - ler sobre física nuclear

A - conhecer as leis da genética
B - conhecer o funcionamento de um motor

A - observar planetas no telescópio
B - observar células no microscópio

A - visitar um laboratório de microbiologia
B - ir a uma exposição de produtos

A - ler sobre a fabricação de tintas
B - ler sobre métodos de calcular

A - estudar a respiração dos peixes
B - aprender a trabalhar com máquinas de calcular

A - obter uma bolsa para estudar química
B - obter uma bolsa para estudar educação

A - analisar as propriedades terapêuticas das frutas
B - fazer um estudo sobre desemprego

A - fazer o projeto de um novo viaduto
B - traduzir um romance

A - ler sobre a reprodução das aves
B - ler sobre literatura

A - fazer experiências num laboratório de física
B - fazer modelagem e desenho

A - fazer experiências com plantas
B - fazer decoração e paisagismo

A - ler sobre mecânica
B - ler sobre física quântica

A - estudar a composição da atmosfera
B - estudar o DNA

A - estudar os ossos e músculos do corpo humano
B - conhecer o mecanismo das máquinas em geral

A - ir a um laboratório de análises clínicas
B - assistir a uma palestra sobre imunologia

A - resolver quebra-cabeças matemáticos
B - resolver quebra-cabeças com objetos

A - determinar o custo de uma nova máquina
B - pesquisar a cura da aids

A - visitar um orfanato
B - visitar um museu de ciências

A - estudar a causa da delinquência juvenil
B - observar o comportamento dos animais

A - ler obras de escritores famosos
B - conhecer trabalhos de físicos famosos

A - obter uma bolsa de literatura
B - obter uma bolsa de biologia

A - visitar uma galeria de arte
B - conhecer um novo aparelho de laboratório

A - ler a seção de variedades de um jornal
B - ler sobre a importância das vitaminas

A  + B  = A  + B  = 

É hora de descobrir as profissões para as quais você demonstra certa inclinação. 1) Para cada Grupo, some 
primeiro o número de letras “A” da parte escura e marque no primeiro quadrinho abaixo do Grupo, depois 
some o número de letras “B” da parte clara e marque no segundo quadrinho. Some os dois números e regis-
tre o resultado no terceiro quadrinho. 2) Compare o número obtido em cada Grupo com o índice de pontos 
ao lado, para saber seu nível de interesse em cada Grupo. 3) Por fim, verifique qual sua área (ou áreas) de 
maior interesse na tabela da página seguinte.
É normal que você demonstre interesse por mais de um campo de conhecimento. Tanto poderá escolher 
uma profissão ligada a uma das áreas, como optar por uma que combine duas ou mais áreas. 
Lembre-se: isso é uma ajuda, mas não a palavra final! A vocação é mais que um teste!

TESTE VOCACIONAL

0 a 3 pontos - interesse pequeno
4 a 6 pontos - interesse moderado
7 a 9 pontos - interesse grande
10 a 12 pontos - interesse muito forte
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GRUPO III – VOCÊ PREFERE GRUPO IV – VOCÊ PREFERE
A - visitar um asilo de velhos
B - visitar uma usina nuclear

A - ler obras de romancistas consagrados
B - conhecer trabalhos de prêmios Nobel de física

A - estudar o problema do menor abandonado
B - observar o comportamento dos insetos

A - estudar a história da pintura
B - estudar a história da ciência

A - entrevistar famílias sobre educação dos fi lhos
B - organizar e tabular pesquisas

A - pertencer a um grupo literário
B - pertencer a um grupo da internet especializado em fi nanças

A - ajudar a resolver problemas de crianças
B - ajudar famílias de migrantes a se adaptar

A - aprender um idioma estrangeiro
B - aprender um novo sistema de catalogar animais

A - ser voluntário em programas de adoção de menores
B - participar de cursos de redação

A - fazer um curso de literatura moderna
B - assistir a um curso de gramática

A - ler sobre a produção de drogas
B - ler sobre arte clássica

A - escrever uma peça teatral
B - trabalhar numa peça

A - obter uma bolsa de estatística
B - obter uma bolsa de pedagogia

A - projetar uma estrada
B - recitar poemas

A - analisar a composição dos alimentos
B - analisar as causas do desemprego

A - ler sobre protozoários
B - ler sobre poesia

A - calcular o aumento do custo de vida
B - estudar a condição social do trabalhador

A - escrever uma tese de química
B - escrever uma novela

A - ajudar a combater a mendicância
B - ajudar na educação de favelados

A - participar de programas de recuperação de drogados
B - participar de um curso de arte

A - estudar informática
B - estudar novo método para erradicar o analfabetismo

A - estudar regras de estilo e oratória
B - estudar literatura e interpretação de texto

A - desenhar modelos de roupas
B - ensinar crianças a se orientar no trânsito

A - criar modelos de cartões-postais
B - criar frases originais para esses cartões

A  + B  = A  + B  = 

GRUPO V – VOCÊ PREFERE
A - visitar uma exposição de escultura
B - conhecer um novo tipo de fax

A - ler sobre cinema e teatro
B - ler sobre avanços tecnológicos

A - colecionar reproduções de pintura
B - colecionar gráfi cos da infl ação

A - criar designs de objetos
B - criar campanhas de trânsito

A - bolar um novo tipo de cenografi a para dança
B - bolar uma nova iluminação para palco

A - inventar estampas para tecido
B - criar desenhos para histórias em quadrinhos

A - fazer experiências num laboratório de química 
B - fazer desenho e gravura

A - testar a resistência dos materiais
B - fazer decoração de ambientes

A - trabalhar com computador
B - desenhar os móveis de uma casa

A - ler sobre o efeito estufa
B - ler sobre a história da música

A - redigir um roteiro de cinema
B - trabalhar num fi lme

A - criar desenhos para embalagens de produtos
B - criar ilustrações para artigos da imprensa

A  + B  = 

GRUPO I GRUPO II

Queda para o campo 

das ciências físicas, que 

abrange profi ssões, como 

engenharia, física e com-

putação, por exemplo.

Mostra interesse pelas 

áreas biológicas, ou seja, 

por medicina, biologia, 

odontologia etc.

GRUPO III GRUPO IV

Tem maior inclinação 

para a área de humanas, 

como direito, psicologia, 

sociologia, economia e 

administração.

Exibe maior interesse por 

profi ssões ligadas ao uso 

e domínio da língua (oral 

e escrita), como publici-

dade, relações públicas, 

jornalismo, letras etc.

GRUPO V

Tem interesse por atividades artísticas, como cine-

ma, teatro, música, arquitetura e artes plásticas.

 Fonte: http://www.vestibularseriado.com.br/teste-vocacional. 

RESULTADOS
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MODO DE PREPARO
1. Separe (quebrando) todas as placas de 

miojo. Elas vêm sempre em duas nos 
pacotes.

2. Misture o creme de leite com o molho de 
tomate e um dos pacotinhos de tempero 
dos miojos, os demais não serão usados.

3. Em um refratário, coloque um pouquinho 
do molho misturado com o creme de leite, 
uma camada de placas de miojo, uma de 
queijo, uma de presunto, mais molho e 
assim sucessivamente até terminar tudo.

INGREDIENTES
 4 pacotes de miojo (qualquer sabor)

 250 gramas de queijo muçarela fatiado

250 gramas de presunto fatiado

1 lata de molho de tomate

1 caixinha de creme de leite

 Leite

CULINÁRIA –  
LASANHA DE MIOJO

4. A última camada deve ser de queijo.
5. Aos poucos, coloque o leite por cima da 

lasanha já montada. Ele deve estar a um 
dedo de encher o refratário.

6. Leve ao forno médio pré-aquecido por  
20 minutos.

7. Sirva quente.

Tempo de preparo: 30 minutos.

Rendimento: 4 porções.
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Era uma vez uma menininha que parti-
cipou de um curta que viralizou na internet. 
Depois disso, ela ganhou diversos prêmios 
e atuou em outros projetos. Anos depois, 
resolveu cantar na frente das câmeras e co-
locar no YouTube. Hoje, faz shows pelo Bra-
sil inteiro, participa do canal de humor mais 
famoso do país e quase todo mundo sabe 
o seu nome. Estamos falando da Clarice  
Falcão, é claro, mas poderia ser qualquer 
outra pessoa. 

A essa altura você já deve ter percebido 
que gostamos muito, muito mesmo de inter-
net. Entre os principais motivos para falar-
mos tão bem dela, estão as oportunidades 
que ela nos dá. Se você tiver talento para pra-
ticamente qualquer coisa, basta se conectar, 
dar alguns cliques e mostrar o que faz para 
o mundo ou para o público que é do teu inte-
resse. Com sorte, você ganhará notoriedade.

Mallu Magalhães, Justin Bieber, Colbie 
Caillat, Lily Allen e muitos outros músicos 
também foram descobertos pelo grande 
público por meio da internet. Fábio Porchat, 

NA INTERNET

Felipe Neto e PC Siqueira contagiaram a 
rede com muito humor. No ramo dos negó-
cios, podemos citar ainda Mark Zuckerberg, 
o criador do Facebook, Chad Hurley, um dos 
criadores do YouTube e muitas outras pes-
soas habilidosas para quem a internet abriu 
portas e janelas.

E aí, conseguiu se inspirar um pouqui-
nho? Se você se sentiu motivado, aproveite. 
Os teus projetos podem ser mais “lado b” e 
não fazerem de você um milionário do dia 
para a noite, mas, se feitos com dedicação, 
certamente trarão felicidade e muitos elogios.
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Uma pergunta retórica: quem não gostar de bai-
xar músicas e filmes? Todo mundo curte, é claro, 
mas quando podemos fazê-lo de modo legal, sem 
prejudicar o trabalho de qualquer artista que seja, 
fica ainda melhor. Fizemos uma seleção com três 
ótimos sites para você se divertir acessando no 
fim de semana. 

 A MUSICOTECA 
Um site para quem gosta de conhecer a nova 

música brasileira. Você faz assim: entra lá, passeia, 
ouve e baixa o que quiser. Tudo o que é disponibili-
zado no acervo tem a autorização dos artistas. 
Apesar de ser gratuito, ao acessar o site você vai 

QUEM PRECISA 
DE PIRATAS?

se deparar com um catálogo gigante de músicas 
e um design bonito, clean e minimalista. Ou seja: 
melhor, só se for coração de mãe. 

 www.amusicoteca.com.br

 NETFLIX 
A Netflix dispensa muitas apresentações, por-

que é o principal serviço de TV por internet que 
conhecemos. Pra você ter uma ideia, mais de 37 
milhões de pessoas assinam o site em 40 países. O 
mais legal é que lá você encontra filmes, séries, no-
velas e assiste tudo sem comerciais atrapalhando, 
onde quiser e quando quiser. Além disso, a empresa 
faz as suas próprias produções de séries e outros 
programas (tudo de ótima qualidade). O serviço co-
bra uma mensalidade, mas ela é baixa (até o fecha-
mento desta revista, custava R$ 16,90). 

 www.netflix.com

 SUPERPLAYER 
Se você não gosta de baixar coisas e ficar con-

sumindo a memória dos teus aparelhos eletrôni-
cos, uma boa opção é o Superplayer, que funciona 
como uma rádio online. Como tudo na internet é 
mais livre e personalizado, lá você pode escolher 
o tipo de música que deseja ouvir de acordo com 
o estilo musical que prefere, a situação em que se 
encontra ou o que sente. As listas são feitas por es-
pecialistas e o serviço todo é gratuito.

 www.superplayer.fm
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Você já viu a frase “gentileza gera gentileza” 
por aí, não é? O seu criador foi o Profeta Gentileza, 
que ganhou esse nome porque vivia pregando o 
amor, a paz e a gentileza. Ele era um empresário 
do ramo de transportes quando, no início da déca-
da de 60, um circo pegou fogo em Niterói, vitiman-
do centenas de pessoas dois dias antes do Natal. 

Naquele dia, ele disse ter ouvido “vozes” pe-
dindo para que ele se desapegasse de seus bens 
materiais. Ele atendeu, viajando com um dos seus 
caminhões a Niterói, onde fez uma plantação de 
flores nas cinzas do incêndio. Depois, pregou du-
rante anos nas barcas Rio-Niterói e deixou uma 
marca para sempre na cidade. 

QUEM FOI O PROFETA 
GENTILEZA?

O profeta pintava mensagens no Viaduto do 
Caju, o lugar mais sem vida da região, promo-
vendo uma das maiores intervenções urbanas 
de arte do Rio de Janeiro. Tempos mais tarde, as 
autoridades mandam cobrir todo o seu trabalho 
com tinta cinza, mas a população se levantou 
em protesto.

Hoje, a praça da rodoviária leva seu nome e 
sua arte está restaurada. Sua história inspira fil-
mes, livros, teses, ONGs, escolas de samba e até 
uma música da Marisa Monte. Na letra, a cantora 
diz: “O mundo é uma escola, a vida é o circo. ‘Amor: 
palavra que liberta’, já dizia o profeta”.

©
 F

ot
os

: D
iv

ul
ga

çã
o

revista 51



Jovem Destaque 
na Alemanha

Hallo! Olá! (:
O mês de setembro passou muito rápido 
por aqui! Fiz muitas coisas: assisti a um 
jogo de futebol americano em Hambur-
go; viajei para Kappeln, onde tinha um 
encontro com intercambistas; conheci 
uma ilha chamada Helgoland e fui a um 
show do Coldplay.

No último fim de semana de setembro, 
troquei de família. Agora tenho três ir-
mãos e uma irmã – todos uns amores. 
Do dia 3 ao dia 22 de outubro, tivemos 
férias e fomos à Itália. Além de poder co-
nhecer um pouco mais do país, me apro-
ximei muito deles, foi maravilhoso! 

KETLYN HELENA, ESTUDANTE DO 3º ANO DO COLÉGIO ESTADUAL MA-
JOR VESPASIANO CARNEIRO DE MELLO, NASCEU EM CASTRO, NO PA-
RANÁ, MAS AGORA FAZ INTERCÂMBIO NA EUROPA PELO PROGRAMA 
JOVEM DESTAQUE DO ROTARY CLUB. EMPOLGADA, ELA ESTÁ REALI-
ZANDO UM SONHO E DIVIDE UM POUCO DA EXPERIÊNCIA CONOSCO:

Show do 
Coldplay.  
Da esquerda pra 
direita: Catharina, 
Iací, eu e 
Guilherme
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No mais, está tudo ótimo. Estou cada vez 
melhor na escola. Vou só duas vezes por 
semana para lá e faço aulas de alemão 
nos outros dias, mas já consigo acompa-
nhar a turma e isso é muito bom! Aqui na 
Alemanha, fazemos muitos trabalhos em 
grupo e agora temos um seminário para 
apresentar. O tema do meu grupo é “ser 

Futebol 
Americano em 
Hamburgo

Fazendo pizzas na Itália
Em Turim, na Itália. Da esquerda para a direita: Johan (irmão), Ansofi  
(mãe), David (irmão), Hanna (irmã), eu e Hanns Leon (amigo do David). 
Martin (pai) tirou a foto

diferente”. Para abordá-lo, tentarei me co-
municar com os alemães em português 
para ver qual será a reação de cada um. 
Estou ansiosa com o projeto.
Já estou aqui há quase oito meses, é 
inacreditável. Não posso me esquecer de 
agradecer pela maravilhosa oportunida-
de. Muito obrigada! (:
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“Foi a primeira vez que fiz uma 
ação solidária, e se eu pudesse 

falar algo para quem quer 
participar, eu diria participe que 

vale a pena, é uma sensação 
inexplicável quando acaba.”

Luiza Berno Oliveira

DEPOIMENTOS DE PARTICIPANTES DO PROJETO ABRAÇO SOLIDÁRIO, DO COLÉGIO 
ESTADUAL PROJETO RONDON – HONÓRIO SERPA, QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 13 
E 16 DE AGOSTO DE 2013.

PROJETO
ABRAÇO
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SOLIDÁRIO
“Bom, participar do projeto Abraço Solidário 
foi uma ‘aula’ cheia de alegria e diversão, na 
qual aprendemos a ser amigos de todos. Esse 
projeto nos ensinou que a união das pessoas 
pode mudar a sociedade em geral. Além das 
brincadeiras, aprendemos a trabalhar, des-
pertando o interesse de alunos, professores 
e funcionários da escola. Em nome de toda 
a equipe do Abraço Solidário, agradecemos 
pelo Grupo Marista da Equipe do Vida Feliz 
pela força, determinação e disposição de nos 
ajudar. Também agradecemos aos professores, 
ao diretor e funcionários do Colégio Projeto 
Rondon, por nos ceder tempo e espaço para a 
realização do Projeto Abraço Solidário. Espero 
que futuramente muitos outros tenham essa 
mesma oportunidade de aprender se divertin-
do, tornando a vida cada vez mais feliz, pois 
com força e união podemos tornar o mundo 
melhor. É como dizem:v somente a tentativa 
nos possibilita a conquista.”
Francieli de Oliveira

revista 55



EM BREVE, UM APLICATIVO PARA VOCÊ REGISTRAR 

SUAS MEMÓRIAS E PROJETAR SEUS PRÓXIMOS PASSOS. 

ACESSE AS NOVIDADES EM

WWW.CIRCUITOPROJETODEVIDA.COM.BR


