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Em um dos grandes clássicos de todos os tempos, Alice no 
país das maravilhas, de Lewis Carroll, há uma passagem 
muito provocativa e muito atual para cada um de nós: Se 
você não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Essa 
refl exão é a mesma que a Revista +:) quer provocar por 
meio dos textos e exemplos desta edição. Diante das múl-
tiplas opções que a vida nos oferece hoje e dos desafi os e 
consequências do amanhã é preciso saber onde ir! 

Todos nós queremos fazer as melhores escolhas, acertar 
na vida, marcar o coração das pessoas, enfi m... ser felizes 
e levar felicidade! Mas esse caminho não é tão simples 
assim, ele exige de cada um de nós algumas ferramentas 
de autoconhecimento e muito esforço no lapidar diário de 
nossa vida.

Através dessa iniciativa desejamos que você construa seu 
projeto de vida, não como algo teórico e distante, mas bem 
pé no chão! Um projeto baseado no caminhar diário, nas 
decisões simples e também complexas, com erros e acer-
tos, certezas e dúvidas, mas principalmente consciente da 
liberdade de poder escolher e da responsabilidade de assu-
mir as consequências.

Para onde você quer ir? É necessário escolher o caminho!

Vamos lá, boa leitura!
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O caminho 
para a 
felicidade 
é fazer 
o que se 
gosta
“Para mim, sucesso é ser 
feliz, e a felicidade é um 
bem máximo.”

Ele trocou 
a administra-

ção pela psicolo-
gia porque queria 

ajudar as pessoas 
a realizarem seus so-

nhos e montarem um 
projeto de vida consisten-

te. Hoje, contribui para a vida 
de diversos jovens, como você, 

que estão tentando encontrar o 
caminho certo a seguir escolhen-

do não apenas uma profissão, mas 
um estilo de vida que leve em conta 

habilidades, valores e paixões.
Estamos falando de Leo Fraiman, 

psicoterapeuta especialista em psicologia 
escolar e criador da metodologia *OPEE, que 

é o entrevistado desta edição da +:). Batemos 
um papo com ele sobre sucesso, futuro, família e 

muito mais. Acompanhe e aprenda com ele!
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QUAL É A IMPORTÂNCIA DOS PAIS NA RETA FINAL DO ENSINO MÉDIO PARA 
QUEM AINDA NÃO TEM CERTEZA DO QUE VAI “SER QUANDO CRESCER”?

Existem pais que pensam que devem escolher a profi ssão dos fi lhos e 
há aqueles que preferem simplesmente deixar que os jovens escolham 

quando e como quiserem. Os dois extremos são cenários perigosos, 
pois trazem um poder de decisão extremamente desequilibrado. 

O ideal é que os pais conversem sobre seu próprio trabalho 
com os fi lhos, que mostrem opções de carreiras e debatam no-

vidades sobre o mercado de trabalho. Eles podem apresentar 
potenciais mentores aos jovens, profi ssionais que atuem 

nas áreas de interesse deles, devem comparecer com 
eles a eventos informativos... enfi m, precisam ajudá-los 

a entender o signifi cado do trabalho como forma de 
contribuir com a sociedade, e não apenas como uma 

maneira de fazer dinheiro. 
Não é adequado, também, que os pais pro-

jetem as próprias expectativas na decisão dos 
fi lhos. Pais autoritários, negligentes ou per-

missivos demais precisam procurar um 
equilíbrio e podem participar, sim, da vida 

dos fi lhos, porém, sem colocar seus con-
ceitos de maneira impositiva a eles.

QUAIS SÃO SUAS DICAS PARA QUEM ESTÁ CON-
CLUINDO O ENSINO MÉDIO E AINDA NÃO SABE 

QUE RUMO SEGUIR?
Primeiro, pediria calma, pois o momento da es-

colha profi ssional é muito importante, sim, mas 
não precisa ser um período de nervosismo e 

ansiedade. É normal termos dúvidas, elas vão 
nos acompanhar a vida toda. No entanto, preci-

samos eventualmente tomar muitas decisões 
e para fazer isso da maneira mais acertada, é 

preciso de informação. 
Sugiro, então, que o jovem busque conhecer 

mais sobre as carreiras de interesse visitando 
universidades, conversando com professores, 

SSSSuuuugggiirroo,,, 
eeeennnntttãããoo,  
qqqquuuueee ooo jjooo---
vvvveeeemmmm bbuuussssqqquueee 
ccccoooonnnhhhheeccceeer 
mmmmaaaissss ssooobbbrrreee 
aaaassss cccaaarrrrreeeiirrraasss ddeee 
iinnnttteeeerrreessssssee  vvvisssittaan--
ddddoooo uuunnnivvveeersssiiddaaadddeess,, 
ccccoooonnnvvvveerrrssaannnnddooo ccoommm 
ppprrrooooffeeessssssooorrreesss, aalluunnnoss, 
aaaasssssssiissstiiinnddoo aa auullaass, lenndo 
liivvvvrrrooosss eee  rrreeevvvissttaaass.

alunos, assistindo a aulas, lendo livros e revis-
tas e assim por diante. É aconselhável buscar 

mais de uma fonte, pois é possível encontrar 
alguém em um momento de desilusão com 

a profi ssão, que será negativista demais, 
assim como também é possível se de-

parar com um entusiasta, que a exal-
tará excessivamente.  
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SE VOCÊ PUDESSE RECOMENDAR UM LIVRO E 
UM FILME INSPIRADORES PARA OS JOVENS 
QUE ESTÃO EM FASE DE DECISÃO DO FU-
TURO, QUAIS SERIAM?
Um livro que marcou muito minha 
vida foi História sem fi m, do Michel 
Ende. Nele, o protagonista viaja 
em busca do resgate dos so-
nhos e da fantasia no mundo. 
Essa obra foi fundamental 
na minha mudança de es-
colha profi ssional, por-
que eu queria ajudar 
as pessoas a terem 
sonhos e a monta-
rem um projeto 

COMO É POSSÍVEL APROVEITAR OS ÚLTIMOS ANOS DE ESCOLA PARA INI-
CIAR A CONSTRUÇÃO DE UM FUTURO DE SUCESSO?
Os últimos anos da escola pedem organização, o que ajudará a con-
ciliar estudos, provas, cursinho, reforço escolar, tarefas de casa e 
vestibulares. Quando visualizamos o que precisamos fazer, con-
seguimos gerenciar melhor nosso tempo. Por isso, monte uma 
agenda e coloque nela as horas de estudo, sono, esportes e 
todas as outras atividades. Com isso, você irá mensurar o 
tempo que precisará dedicar às atividades intelectuais 
sem precisar deixar de viver. Afi nal, mesmo em ano de 

vestibular, é importante manter ativi-
dades físicas, ter uma boa rotina de sete 

a oito horas de sono de qualidade por dia, 
uma alimentação saudável e vida social – 

tendo contato com amigos, hobbies e ativida-
des culturais.  

de vida – justamente o que 
tive difi culdade em fazer na 

minha adolescência, por falta 
de apoio.

No fi lme Campo dos sonhos, o 
protagonista é frustrado por não ter, 

em sua cidade, um campo de esportes, 
então deseja construir um, desafi ando 

todas as probabilidades. Ele ouvia uma voz 
que dizia: “Faça e eles virão.” Esse fi lme me 

inspirou perante as negativas que tive na vida, 
como a primeira editora para a qual mostrei a 

metodologia OPEE e de quem ouvi que minha ideia 
jamais daria certo porque “não era uma matéria que 

existia nas escolas”. Eu ouvia algo semelhante dentro 
de mim naquela época: “Faça e os alunos virão.”

QQuaanddoo visssuaallizzammmoss o qque pppreccisaammoos ffazeerr, 
ccoonsssegguuimooos ggerrennnciaar mmellhoor nnoossoo temmpo.. 

PPorrr isssso, mmmonnte uumma aageenddaa ee coooloqquee nneela aas 
hhooraas ddee eesstuuddoo, ssoonno,, esppporrteess e toddaass asss ou--

trass aattividdaadees.
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A METODOLOGIA OPEE
Orientação Profi ssional, Empregabilidade e Empreendedorismo. 
É esse o signifi cado de OPEE, a metodologia desenvolvida por Leo 
Fraiman com o objetivo de fazer com que a escola seja um ambiente em 
que a criança e o adolescente entendam a importância de ter um projeto 
de vida desde cedo. Para isso, a metodologia OPEE preocupa-se em ofere-
cer, desde o primeiro ano do Ensino Fundamental, lições sobre profi ssões e 
sobre o mercado de trabalho. Os meios utilizados para isso são livros e recur-
sos de apoio impressos, digitais e presenciais. Tudo isso porque, como destaca 
Fraiman, “conhecer oportunidades e saber desfrutar delas para construir projetos 
de vida sólidos constituem a grande oportunidade para o sucesso pessoal e profi s-
sional”. É verdade, não é mesmo?
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a COMO VOCÊ DEFINE SU-
CESSO? QUAIS SÃO OS PAS-
SOS QUE DEVEMOS DAR PARA 
ALCANÇÁ-LO?
Para mim, sucesso é ser feliz, e a 
felicidade é um bem máximo! 

Sem um propósito, uma pessoa 
não buscará ser um profi ssional di-
ferenciado, dando aquele passo além 
do que todos esperam e que pode ser re-
alizado, como um projeto inovador, um uso 
inesperado de uma rede social, uma iniciativa 
sustentável, etc. 

Precisamos de bons profi ssionais e, mais que 
isso, precisamos de gente comprometida, que goste 
do que faz, que trabalhe da melhor forma possível e 
que sinta uma profunda gratidão pela vida. 

Assim como não é legal namorar alguém sem gostar 
daquela pessoa, muitas vezes é difícil se esforçar em algo 
que não traz o retorno desejado – seja em satisfação pessoal 
ou fi nanceira. Ao invés disso, prefi ro ensinar sempre a procurar 
aquilo que traz signifi cado, que faz brilhar o olho, que traz paixão, 
segurança, sentido, paz. Ou seja, aquilo que julgar imprescindível 
para viver bem e que faça de você sua melhor versão.
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O PEQUENO PRÍNCIPE 

Você se lembra das coisas em que acreditava quando era 
criança? Tudo aquilo que você imaginava, o que queria ser 
quando crescer? E aí, essas certezas e expectativas ainda são 
as mesmas? Você ainda enxerga o mundo da mesma forma? 
A animação O Pequeno Príncipe, baseada na clássica história 
escrita por Antoine de Saint-Exupèry, traz à tona esta questão: 
o que é realmente importante em nossas vidas?

A personagem principal é uma menininha que tem como 
meta ser aceita em uma famosa escola. No entanto, sua ideia 
de vida muda rapidamente ao conhecer o vizinho “diferente” 
que mora ao lado da sua nova casa...

O vizinho, que é aviador, conta para ela a história do Peque-
no Príncipe, um menino que ele conheceu quando ficou preso 
no deserto do Saara por problemas em seu avião. Encantada, a 
menina já não quer mais crescer, pois tem medo de se tornar 
um adulto igual aos outros e, assim, se esquecer do que real-
mente importa na vida.

1
veja

 FICA A DICA 
Filme: O Pequeno Príncipe
Diretor: Mark Osborne
Lançamento: 2015
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ESTAÇÃO PUCPR NO SPOTIFY

Se você é daquelas pessoas que não 
suportam estudar no silêncio, temos 
uma boa notícia: algumas músicas 
podem, na verdade, até mesmo po-
tencializar seus estudos.

Pensando nisso, a PUCPR criou, 
na rede social Spotify, quatro listas 
de músicas que buscam ajudá-lo a 
estudar de forma mais agradável e 
produtiva – e, depois, a celebrar as 
conquistas de toda sua dedicação. 
As listas se chamam: “Músicas para 
comemorar”, “Músicas para estudar”, 
“Músicas para revisar” e “Músicas 
para se concentrar”. 

Acesse o Spotify, procure pelas 
listas da PUCPR e aproveite!

3
NA NATUREZA SELVAGEM

Quem nunca teve vontade de “jogar tudo para o alto” e 
fugir de casa? Foi o que fez Chris McCandless, jovem 
recém-formado que escolheu como cenário de fuga o 
frio e distante estado norte-americano do Alasca!

Para não ser encontrado, Chris muda seu nome 
para Alex e, então, parte em busca de sua aventura...

Querendo entender os motivos que levaram Chris 
a largar um futuro promissor para viver Na natureza 
selvagem, Jon Krakauer, autor do livro, refaz a rota 
do aventureiro. No caminho, conversa com pessoas 
que tiveram a oportunidade de conhecer e ser cativa-
das por Chris e desvenda os mistérios dessa história.

Um livro indispensável para jovens que se sentem 
“deslocados” do mundo e que pensam em viver a vida 
de uma maneira totalmente diferente. A lição que fica 
é de que sempre devemos estar conscientes e pre-
parados para os riscos de vivermos uma vida apenas 
por nossa conta.

A obra já foi adaptada para o cinema – e o filme 
também é excelente!

 FICA A DICA 
Rede: Spotify / Estação PUCPR
Site: http://bit.ly/estacaopucpr

B

 FICA A DICA 
Livro: Na natureza selvagem
Autor: Jon Krakauer
Editora: Companhia das Letras
Lançamento: 1996
Número de páginas: 213

B
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PRECISAMOS FALAR SOBRE O KEVIN

“Impactante e perturbador!”, esse pode ser o 
seu primeiro pensamento ao assistir a Preci-
samos falar sobre o Kevin, um filme que não 
vai fazer você rir ou se emocionar com um fi-
nal feliz.

O filme, que é baseado na obra de mesmo 
nome escrita por Lionel Shriver, levanta ques-
tões sobre amor paterno e materno e mostra 
que por mais que se dediquem, dificilmente os 
pais poderão definir ou prever o comportamen-
to de seus filhos no futuro. 

Assistindo ao filme, você pode se perguntar 
o que Eva (mãe de Kevin) poderia ter feito de 
diferente para ter uma relação melhor com o 
filho e vai observar que o pai se mostra desin-
teressado em acompanhar os reais problemas 
de Kevin, preocupando-se apenas em se diver-
tir com ele. O filme, que possui uma bela trilha 
sonora, é narrado com o apoio de flashbacks 
da mãe, que tenta rever o passado para resol-
ver os problemas do presente.

 FICA A DICA 
Filme: Precisamos falar sobre o Kevin
Diretora: Lyenne Ramsay
Lançamento: 2012
Classificação indicativa: 16 anos

B

veja
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ESTAÇÃO CARANDIRU

Estação Carandiru é resultado da observação 
que o médico Drauzio Varella fez durante dez 
anos trabalhando como voluntário na Casa de 
Detenção de São Paulo, maior presídio do Brasil.

Na obra, o médico apresenta uma visão de 
como funciona a cadeia, como vivem os pre-
sidiários, como é o relacionamento entre os 
condenados (e também com a polícia e com 
o próprio Varella), e mostra que mesmo em 
um lugar cheio de criminosos existem normas 
e leis que, quando não respeitadas, resultam 
em graves penitências – muitas vezes, a 
“pena final” é a morte.

Ao ler o livro, você pode esperar muita ação 
e tensão, mas também uma visão diferente 
sobre os presos – afinal, o autor deixa claro 
que até o criminoso mais temido e “sangue 
frio” pode mostrar sinais de humanidade.

 O livro foi adaptado para o cinema e rece-
beu o nome de Carandiru.

1984

Se você leu e se apaixonou por A revolução dos 
bichos (obra que indicamos na última edição da 
+:)), não pode deixar de ler 1984. Publicado no 
ano de 1949, o livro é o último romance escrito 
por George Orwell, autor britânico que faleceu no 
ano seguinte, vítima de tuberculose.

O que surpreende nesse livro é o fato de 
Orwell conseguir descrever, a partir de uma épo-
ca, de certa forma, distante, a realidade do mun-
do moderno. São tantas as relações da obra com 
o nosso cotidiano que você dificilmente conse-
guirá largá-la até chegar ao final.

A história é contada pelo ponto de vista do 
personagem Winston Smith, que não aceita o 
modelo de governo imposto e a vigilância ininter-
rupta do “Grande Irmão” e, cansado de viver uma 
vida de opressão, aos poucos vai encontrando 
maneiras de se rebelar contra o governo.

É impossível não se impressionar com George 
Orwell e seu pensamento à frente de seu tempo. 
Nas palavras do tablóide britânico Daily Express, 
Orwell era “um profeta que pensava o impensável 
e dizia o indizível”.

 FICA A DICA 
Livro: Estação Carandiru
Autor: Drauzio Varella
Editora: Companhia das Letras
Lançamento: 1999
Número de páginas: 297

 FICA A DICA 
Livro: 1984
Autor: George Orwell
Editora: Companhia das Letras
Lançamento: 2013
Número de páginas: 414
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P ara quem nasceu na era digital, é normal que 
a palavra “interação” remeta a atos como 
curtir, compartilhar e comentar. Mas além do 

ambiente virtual, esse conceito também está ligado 
à comunicação e à troca que acontece entre dois ou 
mais lados também no “mundo real”.

Além disso, uma interação não existe somente en-
tre duas pessoas. Quando o clima fica mais frio e você 
fica arrepiado, por exemplo, é um sinal de que o seu 
corpo está interagindo com o meio ambiente. Bacana 
pensar nisso, né?  

Nesse sentido, interações acontecem o tempo 
todo: seja entre pessoas, com a natureza ou com as 
questões espirituais e religiosas em que acredita-
mos. E cada interação tem um papel fundamental no 
nosso desenvolvimento. Elas nos trazem sentimen-
tos como felicidade, paz, calma, angústia, tristeza e 

assim por diante (dependendo de como, com quem, 
quando e por que elas acontecem). Basta pensar nas 
interações que você tem com seus colegas de classe 
diariamente para entender onde queremos chegar... 
De algumas você gosta; de outras, nem tanto, mas 
cada uma lhe ensina algo sobre os colegas e sobre 
você mesmo. 

Em uma conversa, você pode entender por que 
alguém é tão tímido – e se solidarizar com ele, evi-
tando pegar tanto no seu pé. Compartilhando o fone 
de ouvido com seu amigo, você pode descobrir que 
não é fã de música estilo heavy metal e preferir voltar 
a ouvir o seu cantor pop preferido. Em um bate-papo 
com um professor, pode aprender mais sobre a histó-
ria de sua cidade e sobre sua própria família. Enfim, 
em cada interação social você se conhece melhor e 
expande sua identidade e a noção que tem do mundo 
à sua volta. Sendo assim, interagir não é apenas se 
comunicar, interagir é viver!

Interação

Conhecendo os outros 
e a si mesmo
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“Antigamente era muito melhor...” “Quando 
eu era adolescente, a gente não tinha essa 
mordomia toda...”

Você conhece alguém que volta e meia solta fra-
ses como essas? Coisa chata, não é mesmo?

Sabe qual é o problema? É que a gente sabe que 
não dá pra ser feliz olhando apenas para o passado. É 
preciso pensar no futuro!

Isso não quer dizer, porém, que devamos ignorar 
o que ficou para trás e esquecer tudo que o tempo 
levou. Pelo contrário! O passado pode contribuir mui-
to para o nosso sucesso e para a nossa felicidade no 
presente e no futuro, basta saber utilizar os aprendi-
zados que tivemos anteriormente. 

Quanto mais jovem se é, menos referência e expe-
riência se tem e mais incerto e assustador é o futuro. 
Que profissão seguir? Para qual universidade prestar 
vestibular? Fazer um estágio ou não? 

Parece que precisamos decidir uma vida inteira 
num curto espaço de tempo, não é mesmo? Mas nada 
de se desesperar. Respire fundo. Na hora de programar 
o futuro, leve em conta sua visão de mundo hoje, mas 
já tendo consciência de que ela pode mudar. Pode ser 
que apareçam oportunidades que façam você querer 
seguir outro caminho, ou ainda que você tenha experi-
ências que lhe façam mudar de opinião. 

A vida nem sempre segue nosso planejamento. 
Mas o importante é, na medida do possível, tentar 
planejar de acordo com a sua realidade. Se estiver 
muito perdido, busque inspirações em pessoas que 
você conhece, na sua família, ou mesmo em perso-
nalidades famosas que você admira. Aprenda com o 
passado e o presente delas (e com o seu também!) e 
inspire-se para construir o seu próprio futuro! 

F
u
t
u
r
o

Viver o presente e olhar 
o passado para construir 
o futuro
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N o filme A corrente do bem, um professor de Estu-
dos Sociais passa uma tarefa e tanto para sua tur-
ma: ele pede aos alunos que tragam ideias para 

mudar o mundo e, depois, que as coloquem em prática.
O estudante Trevor se destaca ao sugerir que cada 

aluno ajude três pessoas fazendo algo por elas que 
elas não podem fazer por si próprias. Então, cada uma 
dessas três pessoas deve ajudar mais três – e assim 
continuaria a corrente do bem, até milhares de pessoas 
estarem ajudando e sendo ajudadas. Com certeza seria 
um mundo melhor, não é mesmo? 

A ideia principal que esse filme passa é que mudar o 
mundo não depende de um acontecimento gigantesco. 
Pelo contrário: pode estar em nossas mãos. Cada gesto 
de bondade, cada ato de caridade que fazemos transfor-
ma o mundo em um lugar melhor. Agir com amor, com-
preensão e solidariedade ao próximo é o que há de mais 
poderoso para espalhar boas energias. E, convenhamos, 
fazer isso muitas vezes é mais fácil do que imaginamos.

Por isso, tenha sempre a mente e o coração abertos 
para ajudar as pessoas de seu convívio – seja na sua casa, 
na sua escola, no seu bairro, na sua igreja ou em qualquer 
outro lugar. Não é preciso grandes gestos, pequenas ati-
tudes feitas com amor já são capazes de gerar um efeito 
incrível na vida das pessoas – e na energia do mundo! 
Conversar com um idoso e ouvir suas histórias, ajudar seu 
irmão mais novo com a tarefa escolar e contribuir para 
a limpeza de casa para não sobrecarregar sua mãe são 
pequenas-grandes atitudes que fazem a diferença. 

A solidariedade começa onde você vive. Faça sua par-
te e, assim, crie a sua própria corrente do bem! 

SOLID
Crie a sua corrente 
do bem

A
R
I
E
D
A
D
E
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S U S T E N T A B I L I D A D E
Pequenas atitudes fazem uma grande diferença

cerca de quatrocentos anos para se decompor? 
Além disso, contribuem para o aumento da vida útil 
do próprio lixo armazenado dentro delas, sem con-
tar que sobrecarregam os aterros sanitários, contri-
buem para inundações em cidades, matam animais 
por asfixia e liberam substâncias tóxicas durante a 
decomposição. Mas tudo isso poderia ser evitado se 
as pessoas usassem sacolas reutilizáveis sempre 
que fossem ao mercado. Uma atitude mínima, com 
consequências gigantescas.

Economizar luz e água, incentivar estabelecimentos 
que se preocupam com o meio ambiente, preferir o con-
sumo de alimentos sem agrotóxicos e não desperdiçar 
comida são algumas ações simples que podem fazer 
uma diferença enorme se cada um fizer a sua parte. O 
planeta agradece – e as próximas gerações, também!

E você, já pensou em como pode contribuir para um 
planeta mais limpo e saudável?

Imagine viver em um mundo em que não existe 
água, o ar é tão poluído que todo mundo precisa 
usar máscaras para andar nas ruas e animais 

como ursos polares, pinguins e até elefantes só exis-
tem nos livros de ciências, porque há anos foram ex-
tintos. Nem um pouco legal, né?

Pois saiba que esse cenário não é impossível de 
ser realidade daqui a algumas dezenas ou centenas 
de anos. Se continuarmos maltratando nosso plane-
ta, a tendência é que tudo isso se torne real – além de 
muitas outras coisas igualmente ruins.

A boa notícia é que você pode ajudar a evitar que 
isso aconteça – ou pelo menos a aumentar o “prazo 
de validade” da Terra. Pequenas atitudes em nosso 
dia a dia já têm um grande reflexo no ecossistema 
do mundo inteiro. Duvida? Vamos pegar o exemplo 
de uma sacola plástica para mostrar como é possível.

Você sabia que as sacolas plásticas demoram 
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AMIZADE

Amizade também é amor

S e alguém lhe perguntasse hoje o que é o amor, 
qual seria sua resposta? Pois é, é uma pergun-
ta difícil mesmo. Então vamos pensar em algo 

mais fácil: descrever o que você sente por pessoas 
como seus pais, seus irmãos, seu namorado/sua 
namorada. Aí é moleza, não é mesmo? O fato é que 
falando sobre o sentimento que une você a cada um 
deles, você descreve perfeitamente o que é o amor... 

A mesma coisa acontece quando o assunto é a 
amizade. Para explicar o conceito, você tem que falar 
sobre aquele amigo querido, o jeito como vocês con-
versam, as brincadeiras que fazem e assim por dian-
te. Por que isso acontece? Porque amizade também 
é um tipo de amor, oras!

Por isso mesmo, nossos amigos desempenham 
papel fundamental nas nossas vidas. Amigos não jul-
gam, eles ajudam. Amigos podem até não entender 
um determinado comportamento nosso, mas estão 

sempre ao nosso lado. Eles nem sempre concordam 
conosco, mas, apesar disso, sentem-se à vontade 
para dizer o que pensam – mesmo que isso resulte 
em pequenas discussões por causa das opiniões di-
ferentes. É que amigos sabem que, no fim, tudo vai 
ficar bem.

Laços de amizade formados na escola, na vizi-
nhança, na família, nas redes sociais, no clube ou 
em qualquer outro lugar fazem a gente aprender na 
prática o que é respeito, empatia, compreensão, tole-
rância, sinceridade, caridade, alteridade, companhei-
rismo, cumplicidade, etc. E tudo isso ajuda a moldar 
nosso perfil e a nos levar para frente.

Portanto, cuide das suas amizades como se fos-
sem flores. Adube, regue, dê carinho e pode os espi-
nhos que possam travar seu crescimento. A beleza 
dessa flores encantará a todos – e sempre trará bons 
motivos para você sorrir!
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Construindo um “eu” a 
partir do “nós”S 

O 
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V ocê já parou para pensar na importância que 
a sociedade em que vive tem na construção 
da sua própria identidade? Já considerou o 

papel dos grupos com os quais interage na formação 
do seu caráter, do seu perfil como pessoa e, mais 
para frente, até mesmo como profissional?

Por mais que cada indivíduo seja único, as rela-
ções sociais exercem grande influência na formação 
de cada “eu”.

Já pensou como seríamos muito menos interes-
santes se construíssemos nossa identidade comple-
tamente sozinhos, sem aprender com as qualidades 
e com os defeitos dos outros?

Nesse sentido, a socialização desempenha um 
papel fundamental para que não apenas sejamos 
felizes, mas também consigamos atingir nossos ob-
jetivos, nos realizar profissionalmente e nos tornar 
pessoas mais completas. E é também nesse proces-
so que aprendemos o significado de valores funda-
mentais, tais como amizade, respeito, cooperação, 
solidariedade, importância de saber ouvir o outro, 
tolerância, aceitação e empatia.

E não é só na internet que você pode socializar! 
Fazer trabalho voluntário, interagir com a sua famí-
lia, com os vizinhos, com o pessoal da igreja, com os 
amigos e com o pessoal da escola... enfim, se relacio-
nar com pessoas que possam ajudar na formação do 
seu “eu”, são excelentes formas de abrir um leque de 
conhecimentos diversos e garantir nota dez no que-
sito socialização. 

Dessa forma, você vai aprender novas regras de 
convivência e concluirá que um grande “eu” nasce 
com o apoio de um forte “nós”. Preparado para isso?
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DIVER

Cavaleiros armados lutando entre si, caça de 
animais selvagens, torneios com armas para 
medir a força e a habilidade dos participantes. 

Tudo isso parece meio violento para você? Pois saiba 
que essas eram atividades de lazer bem comuns na 
Idade Média – uma prova de que o conceito de diver-
são muda muito ao longo do tempo. Aliás, o entendi-
mento de diversão muda de pessoa para pessoa. Você 
pode achar divertidíssimo ficar em casa assistindo a 
um seriado no Netflix, mas seu amigo pode preferir 
sair para andar de bicicleta, por exemplo.

O fato é que o que gostamos de fazer pode dizer 
muito sobre nós. Mais do que isso: muitas vezes, 
um hobby pode acabar virando uma profissão. Sabe 
aquele seu colega que adora montar e desmontar 
aparelhos eletrônicos? Há uma certa chance de ele 

se tornar um engenheiro. E aquela menina que vive 
com um livro embaixo do braço e aproveita cada mi-
nuto livre para ler? Temos aí uma potencial escritora 
ou jornalista.

Mas é claro que nem sempre isso acontece. Sua 
atividade de lazer pode não virar profissão, mas 
isso não quer dizer que ela não seja útil. Quando nos 
divertimos, nosso corpo produz hormônios como a 
serotonina e a endorfina, que ajudam a regular o 
sono, o humor e o apetite, combater enxaquecas, 
aumentar a sensação de bem-estar e diminuir o 
estresse. Ou seja, diversão também é sinônimo de 
saúde – especialmente se for feita com segurança 
(nada de querer imitar os medievais, hein?). 

Por isso, jamais encare seus momentos de lazer 
como perda de tempo, considere-os como ganho de 
qualidade de vida. Porque nessa corrida eles podem 
lhe garantir pontos preciosos!

E aí, bora se divertir?

Doses diárias de 
diversão para uma vida 
saudável e feliz

SãO
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Família e identidade

Existe uma grande discussão a respeito da 
importância da família na vida do ser huma-
no. Sabe-se que ela é muito mais do que um 

grupo de pessoas unidas por parentesco, sangue 
ou sobrenome. O fato é que, não importa o jeito de 
ser de sua família, ela a responsável por nós sermos 
quem somos!

A família é a primeira referência de mundo que 
temos. É com ela que aprendemos a falar, ouvir, ca-
minhar, amar e respeitar o próximo. É ela que nos 
ensina os principais valores que nos guiarão na 
vida. Uma família unida gera amor, respeito e com-
preensão. Por outro lado, membros de uma família 
desunida têm dificuldade em se comunicar uns com 
os outros e de se relacionar. E isso se reflete direta-
mente no convívio social como um todo. 

É claro que uma família não é igual à outra. Cada 
uma tem seu jeito e seus valores. Mas o que não 
muda é o amor entre aqueles que a formam. Este-
ja sempre próximo de sua família, pois ela faz parte 
não apenas de seu DNA, mas também de sua histó-
ria e de sua identidade. E na próxima vez que alguém 
perguntar o que é uma família, você pode responder 
que são aquelas pessoas que fizeram você ser quem 
é hoje e quem será daqui a alguns anos. A família é 
sua referência do passado, do presente e o seu guia 
para o futuro. F

a
m

í
l
i
a

revista 21



As múltiplas 
trajetórias da incrível 
rota da nossa vida 

Acontece que, às vezes, pegamos caminhos erra-
dos, mas que nos ajudam a entender que determina-
da estrada não é mesmo para nós. Nesse momento, 
voltar atrás e começar a caminhada não é nenhuma 
vergonha! O importante é se sentir bem e estar feliz 
com a rota escolhida.

Também precisamos levar em consideração o fato 
de que nem sempre nossos caminhos são formados 
e decididos apenas por nós. Pode ser que você tenha 
que trilhar uma rota que não esperava, mas que pre-
cisou seguir para ajudar alguém, ou para continuar 
junto com sua família, por exemplo. Isso não quer di-
zer, porém, que o novo rumo não seja bom. Afinal, de 
que adianta escolher o caminho perfeito, se for pre-
ciso caminhar sozinho? A estrada fica muito melhor 
quando a compartilhamos com quem amamos. 

Deixe que os outros contribuam na sua rota também. 
Juntos, vocês podem criar um roteiro ainda mais belo!

CAMI
nhos

Q uando estamos viajando, muitas vezes ve-
mos uma trilha cruzar com outra e uma bifur-
cação com duas rotas que levarão a lugares 

totalmente diferentes e, mesmo assim, não nos de-
sesperamos. Isso porque, naquele momento, nós sa-
bemos onde queremos chegar, e placas (ou um bom 
GPS) revelam por qual caminho devemos seguir.

Porém, na “estrada da vida”, às vezes, ao olhar-
mos para os diversos caminhos possíveis, surge a 
seguinte pergunta: para onde ir?, e por sabermos que 
essa decisão definirá nosso destino, travamos e nos 
sentimos estressados, com medo, ansiosos e assim 
por diante.

Essas sensações são absolutamente normais e 
compreensíveis, uma vez que um dos grandes apren-
dizados de nossa vida é entender a importância que 
as escolhas têm para a definição do rumo que nossa 
história irá tomar. 
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V ocê sabia que um simples abraço tem o poder 
de prevenir doenças relacionadas ao estresse 
e ajuda a diminuir as chances de alguém con-

trair infecções? Pois é, foi isso que revelou um es-
tudo feito recentemente pela Universidade Carnegie 
Mellon, dos Estados Unidos.

Para chegar a essas conclusões, os pesquisado-
res analisaram 404 adultos saudáveis e, por meio 
de entrevistas telefônicas realizadas em 14 noites 
consecutivas, verificaram a frequência de conflitos 
interpessoais e abraços.

AFETO
Entregue carinho e 
receba afeição

Um terço das pessoas pesquisadas não desen-
volveu os sintomas da gripe – exatamente aqueles 
que receberam mais abraços e apoio de pessoas de 
confiança. Em quem foi infectado, mas tinha uma 
frequência maior de abraços, os sintomas da doença 
foram mais brandos.

Curioso, não?
Mas não é difícil entender o porquê. Quem aí 

nunca sentiu a necessidade de um abraço em um 
momento difícil? Ou então sonhou com um beijinho 
“para sarar” um machucado? Não importa a sua ida-
de, carinho é sempre um “santo remédio”!

E para garantir um bom estoque de afeto, você 
precisa oferecer o mesmo aos outros. Pode ser cari-
nho entre amigos, irmãos, pais e filhos, namorados 
e até mesmo uma mensagem de carinho pelo What-
sApp, Facebook . Toda manifestação de afeto é válida 
para deixar sua vida mais leve e mais bonita. 

Se as coisas andam muito tensas, que tal dar o pri-
meiro passo e iniciar em sua família e em sua escola 
esse ciclo de carinho? Até a sua saúde agradece!

revista 23



Prot
Assuma o papel principal 
em sua história

N o cinema, o protagonista é o personagem 
principal de um filme. Mas protagonismo 
também pode estar ligado ao destaque que 

algo ou alguém tem, ou ao fato de alguma coisa ser 
realizada pela primeira vez. Protagonista é aquela 
pessoa que tem atitudes positivas e proativas, que 
não tem medo de tentar coisas novas, que sempre 
busca dar o seu melhor. 

Pessoas que têm essa visão de protagonismo ge-
ralmente são muito bem-sucedidas. Não porque gos-
tam de aparecer ou porque querem estar em destaque, 
mas, sim, porque estão naturalmente mais dispostas 
a ajudar os outros e a deixar suas marcas positivas por 
onde passam, sem esperar nada em troca.

Você é o protagonista em sua vida ou tem um pa-
pel de coadjuvante?

Para desenvolver o protagonismo, ser apaixona-
do por tudo que faz e dedicar-se para fazer sempre o 
melhor é fundamental. Se você fizer o que gosta, com 
cuidado, carinho e atenção, consequentemente irá se 
destacar, assumindo o papel principal de sua história. 

Mas esse protagonismo não deve servir apenas a 
você mesmo. Pense em formas de ajudar sua família, 
sua vizinhança, sua igreja, sua escola. Melhorar a vida 
das pessoas à sua volta é o primeiro passo para pra-
ticar o protagonismo com solidariedade e humildade. 

Pronto para começar a batalhar por um dos papéis 
de protagonista na novela da vida? :)
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segurança
N as páginas anteriores, falamos sobre família 

e afeição. O assunto agora é segurança. E, 
acredite, tudo isso está intimamente ligado.

Se você tem uma família unida e vive em um am-
biente em que há muito carinho, consequentemente 
as chances de se sentir seguro são bem maiores. Afi-
nal, se algo der errado, você sabe que tem com quem 
contar. E não há nada melhor do que isso.

Essa sensação de segurança é muito importante 
em nosso desenvolvimento, porque nos dá mais con-
fiança para seguir em frente – tal qual uma criança 
confia nos pais enquanto eles seguram sua bicicleta 
para que ela possa aprender a pedalar.

No entanto, não basta ter família e amigos como 
porto seguro, é fundamental também ser uma fonte 
de segurança para essas pessoas. Como um irmão 
mais velho, por exemplo, que está sempre de olho no 
caçula da família. Ou como aquele melhor amigo, que 

Um refúgio de confiança e liberdade
sabe que pode contar com você sempre. Dessa for-
ma, você vai criando uma rede de segurança na qual 
todos têm a ganhar. 

Além da garantia de proteção, a segurança nos 
dá liberdade e confiança. Quanto mais sozinhos e 
isolados nos sentimos, mais temos medo e receio 
de experimentar coisas novas, de aprender. É como o 
primeiro dia de aula em uma escola nova, onde você 
não conhece ninguém. Chega a ser assustador, não 
é mesmo?

Não importa se você tem um grupo grande de 
amigos e familiares que o apoiam ou se existe ape-
nas uma pessoa com quem você pode contar, o im-
portante é ter um refúgio de segurança e também 
poder oferecer abrigo sempre que alguém precisar 
de um ombro amigo para desabafar. 

Família, afeto, amor e amizade também são sinô-
nimos de segurança. Cabe a você conectar os pontos.
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Por mais assustador que pareça, esse momento é 
também uma grande oportunidade para você se co-
nhecer melhor e entender o que realmente faz você 
feliz. O fato, por exemplo, de ser apaixonado por mú-
sica, não necessariamente quer dizer que tenha que 
ser um músico profissional. E você pode, sim, gostar 
de matemática, mas decidir fazer jornalismo.

A resposta definitiva para a pergunta “o que você 
vai ser quando crescer?” deve levar em conta diver-
sos fatores: o que você gosta de fazer, o que sabe fazer 
bem e, principalmente, os seus sonhos – até porque 
habilidades e conhecimentos podem ser aprendidos, 
já a paixão é algo que vem de dentro e até pode ser 
despertada, mas nunca inventada. 

Assim, antes de marcar um “x” na resposta “certa” 
(que pode mudar daqui a alguns anos, não precisa 
ser para sempre!), converse com profissionais das 
áreas de seu interesse, saiba quais são as principais 
realizações e dificuldades da profissão, entenda um 
pouco sobre as áreas de atuação e assim por dian-
te. Conhecer melhor o mundo do qual você quer fazer 
parte é importantíssimo nesse processo de decisão. 

Depois, siga o seu coração, mas sem deixar de 
analisar todas as possibilidades (há uma imensidão 
de opções". Nesse caminho, você pode descobrir ap-
tidões que ainda não conhece.

Car
reira
Antes de olhar para 
frente, olhe para dentro

Q uando você era pequeno, o que respondia 
quando alguém perguntava o que você que-
ria ser quando crescesse?

E hoje, a resposta ainda é a mesma?
Se não, pode ser que você esteja se perguntando: 

“Então, como é que eu vou ter certeza de que a carrei-
ra que estou escolhendo vai continuar me agradando 
daqui a uma década?”.

É, essa é uma das decisões mais difíceis que você 
vai ter que tomar na vida, por isso é tão importante 
cuidar dela com carinho. 
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SONhos

C erta vez, John F. Kennedy, ex-presidente dos 
Estados Unidos, disse: “O limite do homem é o 
limite de seus sonhos”. 

O que isso significa? Simples: que sonhar é o pri-
meiro passo para você conquistar o que deseja! 

No entanto, como qualquer caminhada, a que leva 
à realização do seu sonho vai muito além do primei-
ro passo. E para chegar ao destino final, será preciso 
planejar essa rota...

Por exemplo: se você sonha em conquistar uma 
vaga em uma universidade bacana, não pode apenas 
rezar para passar no vestibular e mentalizar que seu 
nome estará na lista de aprovados. É preciso estudar. 
E muito!

Nesse sentido, seu plano de ação para atingir 
essa meta deve conter informações como: 

• Quantas horas devo estudar por dia.
• Como devo dividir minhas horas de estudo.
•Quais disciplinas exigem mais atenção.
•Onde devo estudar (em casa, na escola, na biblioteca).
•Devo estudar sozinho ou em grupo?

Levar a sério tudo o que seu plano desenhou fará 
a diferença ao longo dos meses de preparação para 
o vestibular! 

Porém, você precisa ter em mente que mesmo com 
um plano de ação bem elaborado e com disciplina para 
segui-lo à risca, pode ser que seu caminho até o suces-
so não seja uma reta. É possível que você se depare 
com lombadas que desacelerarão sua velocidade, bu-
racos que farão você ter que parar para “consertar um 
pneu” e curvas que deixarão o trajeto um pouco mais 
perigoso. No entanto, nada disso é sinal de que você 
deve desistir de chegar ao destino dos seus sonhos. 
Nessas horas, vale a pena rever o planejamento e pen-
sar em caminhos alternativos. Você pode encontrar 
uma estrada mais tranquila e comemorar sua vitória 
antes mesmo do que imaginava!

Sonhar é preciso – mas 
planejar, também!
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Sobre escolhas, 
ganhos e perdas

V ocê já sabe que as suas decisões têm impac-
to direto na sua vida, certo? Mas já parou para 
pensar que não são apenas grandes escolhas 

(como que profissão seguir) que refletem no seu fu-
turo? Pois é, escolhas menores e com resultados mais 
imediatos (como que tipo de alimentos comer, quais 
músicas escutar, quais livros ler, etc.) também influen-
ciam na formação do seu “eu” do presente e do futuro.

Barry Schwartz, autor do livro O paradoxo da es-
colha – Por que mais é menos, explica, em sua obra, 
que quanto mais escolhas as pessoas fazem, mais 
liberdade elas têm, e quanto mais liberdade elas têm, 
maior é o seu bem-estar. Por outro lado, o autor apon-
ta também que quando existem várias alternativas 
a considerar na hora de tomar uma decisão, é fácil 
imaginar o quanto as possibilidades que deixamos 
de lado poderiam ser melhores... 

É mais ou menos assim: no supermercado, quan-
do você tem a opção de escolher entre dez marcas di-
ferentes de chocolate, ao tomar uma decisão, mesmo 
que goste do sabor escolhido, você pode acabar pen-
sando “Hummm... e se a outra marca for melhor?”.

Com base nisso, entenda que esse é um fenômeno 
natural e precisa ser controlado, para não prejudicar 
seu futuro. Por isso é importante fazer suas escolhas 
levando em conta não só as satisfação momentânea, 
mas as consequências. Por exemplo: que tal fazer mais 
exercícios, ao invés de ficar no sofá a tarde inteira? Ou, 
então, trocar a pizza de toda quarta-feira por comidas 
mais saudáveis? Sua saúde agradece!

A dica que fica é: não pense no que você deixou de 
lado ao fazer uma escolha, e sim no que tem a ganhar 
com cada decisão e, também, no que isso pode aju-
dar ou influenciar positivamente os que estão à sua 
volta. É isso que importa, afinal.

E
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R ecentemente, o casal norte-americano Scott 
e Gabby Dannemiller esteve nas manchetes 
do mundo todo porque decidiu não comprar 

coisas durante um ano!
Segundo eles, a decisão drástica foi tomada por-

que eles perceberam que estavam perdendo contato 
com o que realmente importava na vida, como a qua-
lidade do tempo que passavam com seus filhos. Eles 
notaram que estavam focados muito mais no que po-
deriam comprar do que nas experiências que viviam 
em família, e concluíram que cortar gastos desneces-
sários seria um bom primeiro passo para mudar essa 
situação.

O casal estabeleceu, então, que durante um ano 
não compraria nada que não fosse estritamente ne-
cessário (como comida e combustível). Além disso, 
eles determinaram que, sempre que possível, iriam 

consumo
O verdadeiro valor do que compramos

consertar algo que já tinham – ao invés de adquirir 
algo novo – e, nas datas especiais, ao invés de pre-
sentes, dariam experiências aos seus filhos de cinco 
e sete anos – como um final de semana em um hotel 
ou um jogo em família.

O resultado? As crianças, que não sabiam da de-
cisão dos pais, nem notaram a mudança de atitude! 
A grande diferença percebida por elas foi que todos 
passaram mais tempo juntos naquele período.

Essa história prova que o que somos e o que vi-
vemos junto com as pessoas que amamos é o que 
realmente importa para deixar nossa vida mais feliz!

Quer saber mais sobre a história de Scott e Gabby 
Dannemiller e se inspirar a consumir de forma mais 
consciente? Leia o livro O ano sem compras: a busca 
de uma família para parar de comprar e começar a se 
conectar, resultado dessa experiência.
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Logo depois de assistir ao fi lme A corrente do 

bem, fi quei pensando: “O que nós levamos quando 

morremos? O que deixamos para os outros?”.

Com isso em mente, e cansada de ouvir que os 

brasileiros só faziam as coisas atrás de um “salário”, 

decidi fazer algo para mostrar que eu não era assim. 

Naquela semana estava frio, muito frio. Eu tinha 

roupas e minha prima, comida. Saímos e fomos ao 

encontro daqueles que mais precisavam: os mora-

dores de rua. Nossa proposta era que trocassem a 

bebida e o fumo pela roupa e a comida que estáva-

mos oferecendo. 

Eu estava com medo, claro. Medo de aquelas pes-

soas não aceitarem nossa oferta e de que alguma 

coisa acontecesse conosco. De início, não queria 

admitir, mas pensei: essas pessoas podem ser o 

próprio Deus! 

O resultado foi melhor do que imaginávamos. Só 

vivendo para entender o sentimento que brota de-

pois uma ação simples como essa. É algo inexplicá-

vel, uma pessoa querendo dar tudo, sendo que ela 

não tem nada, apenas a “bênção do Senhor”. 

ACRE
DITE

Porém, nem tudo foi mil maravilhas. Nos chama-

ram de loucas, nos ameaçaram e muitos não aceita-

ram fazer a troca. Mas o medo que eu tinha passou. 

Eu vi Deus naquelas pessoas, porque delas eu rece-

bi paz!
Depois de brigas, ameaças, bênçãos, loucuras e 

sorrisos, eu entendi que a vida é, sim, única e ma-

ravilhosa, e que não importa a idade quando se tem 

vontade. E o principal: eu respondi aos meus pró-

prios questionamentos. Com isso, eu posso dizer 

que tive meu “salário”: o prazer de ajudar o próximo.

BRUNA CAUDURO

A PALAVRA CHAVE É:
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Meu nome é Caetana Roberta, tenho 18 anos e atual-mente moro em Santa Catarina. Minha relação com a famí-lia Marista começou muito cedo. Entre os 12 e os 17 anos, frequentei o Centro Social Marista de Itapejara D’Oeste (PR). Lá, fui membro ativa da Pastoral Juvenil Marista, fi z traba-lho voluntário, participei de um curso de desenvolvimento e tive a felicidade de fazer parte do projeto Liderança Ju-venil (do Vida Feliz), que, com certeza, foi o que mais me marcou em toda essa trajetória. 
Além do envolvimento com a família Marista, também sempre gostei muito de ler. E a paixão pela leitura desper-tou em mim um grande interesse pela escrita. Ainda crian-ça, escrevia historinhas infantis e enchia a paciência da mi-nha mãe para ler. Já naquela época, meu maior sonho era escrever histórias que fossem lidas por muitas pessoas. Aliás, um sonho que nasceu na minha infância e que per-dura até hoje é o de escrever um livro. Para isso, leio muito, estudo, anoto e rabisco o tempo todo. 

Esse sonho ainda não realizei, mas, atualmente, traba-lho no departamento comercial de um jornal e, nele, tenho uma coluna chamada “Metamorfose ambulante”. É bom demais saber que tem gente lendo o que eu escrevo, mas ainda espero alcançar um público muito maior...Ainda estou construindo meu projeto de vida e conto com a ajuda de alguns anjos que Deus me enviou para aju-dar nessa jornada. Saboreio o tempo, sem desperdiçá-lo, é claro, afi nal, como diz Millôr Fernandes, ‘’quem mata o tem-po não é assassino, é suicida, pois mata a si mesmo’’. 
CAETANA ROBERTA

A 
DESCO
BERTA 
DE

SI
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Em 2011, o acaso levou Vanessa Aparecida dos Anjos (que, na época, tinha 14 anos) à Pastoral 
Juvenil do Centro Social Marista Santa Mônica, de Ponta Grossa (PR). “Foi algo diferente que 
surgiu em nossa comunidade e eu resolvi participar”, revela. 

No entanto, não é por acaso que ela continua lá até hoje... “Logo no início, eu me apaixonei pelas 
atividades e minha vontade de ajudar passou a ser cada vez maior”, explica a jovem que, por conta da 
sua experiência e dedicação, há um ano e meio foi escolhida para se tornar agente da Pastoral Marista.

Mas essa não foi a única grande conquista de Vanessa desde então. Em outubro de 2014, ela rece-
beu um desafio diferente: fazer parte da equipe de representantes do Brasil no V Encontro Interame-
ricano Coração Solidário Marista, que aconteceu na cidade de Quito, no Equador. “Minha missão era 
falar sobre minha participação ativa na vivência e na promoção da solidariedade, para aperfeiçoar 
as metodologias, os mecanismos e as estruturas que favorecem o protagonismo e a participação 
infantil e juvenil nas tomadas de decisões em nossas obras Maristas, levando em consideração sua 
diversidade”, conta.

A jovem agarrou a oportunidade e só guarda boas lembranças de tudo que viveu em uma semana lá. 
“Tive a oportunidade de conhecer pessoas de outros países que também vivenciam o carisma Marista, 
descobrindo novas culturas, além de ser protagonista em meu cotidiano, lutando pelos direitos das 
crianças e dos adolescentes”, aponta.

História inspiradora, não é mesmo? :)

O ENCONTRO INTERAMERICANO CORAÇÃO SOLIDÁRIO MARISTA
Desde 2004, o Encontro Interamericano Coração Solidário Marista ajuda a reforçar os laços entre os 

membros das Unidades Maristas e a expor os desafi os da educação. Na última edição, em Quito, mais 
de 70 representantes, de 21 países, estiveram presentes. Além de Vanessa, a equipe brasileira tinha 
outros sete representantes, de diferentes regiões do país.

Durante o evento, foram analisadas as melhores práticas relacionadas às atividades realizadas em 
cada unidade e apresentadas ações voltadas à promoção e à defesa dos direitos das crianças e dos 
adolescentes nos vários países em que a Rede Marista atua.

A presença de jovens que compartilham suas experiências nas Unidades Maristas e, assim, indi-
cam no que – e até mesmo como – é preciso melhorar, no entanto, é recente. Até 2011, o evento era 
apenas para chefes de gabinetes de solidariedade das diferentes províncias e distritos envolvidos. 

Para Vanessa, essa mudança não podia ser melhor, uma vez que, como destaca a estudante, a 
participação dos jovens no desenvolvimento de ações solidárias, como as realizadas nos Centros Ma-
ristas, é muito importante. “No encontro, tratamos da garantia do direito da criança e do adolescente. 
Como discutir sobre isso sem a presença de representantes desse público? O envolvimento ativo dos 
jovens em eventos como esse, atuando efetivamente na tomada de decisões, é fundamental. Muitas 
vezes, as pessoas querem falar algo sobre os jovens, mas não deixam que eles participem e apresen-
tem sua própria visão. Dessa forma, não tem como evoluir”, refl ete.
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lição
O QUE FALTA PARA VOCÊ COMEÇAR A CORRER ATRÁS DOS 
SEUS SONHOS: CORAGEM? DEDICAÇÃO? APOIO DA FA-
MÍLIA E DOS AMIGOS? OU UMA MISTURA DISSO TUDO E, 
AINDA, CONHECER PESSOAS QUE ESTÃO FELIZES E SA-
TISFEITAS POR TEREM RESOLVIDO ARRISCAR?

SE FOR A ÚLTIMA OPÇÃO, AS QUATRO HISTÓRIAS QUE VA-
MOS CONTAR A SEGUIR PODEM SER O EMPURRÃO QUE 
FALTAVA PARA VOCÊ INICIAR UMA MUDANÇA NA SUA 
VIDA. CONHEÇA PÉRSIO, KADU, BRUNO E HENRIQUE E 
INSPIRE-SE NA GRANDE LIÇÃO QUE ELES DEIXAM: LUTAR 
PELOS SEUS SONHOS É SEMPRE A MELHOR ESCOLHA!

4 histórias 

e uma mesma 
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Muitas vezes, a vida nos leva a tomar decisões racionais e 
a deixar nossos sonhos de lado pelo simples fato de que 
isso, teoricamente, trará mais segurança, dinheiro e sta-

tus – coisas que, indevidamente, muita gente coloca acima da pró-
pria felicidade e satisfação pessoal. 

A história de Pérsio Gesiel da Silva é um exemplo disso...
Apaixonado por música desde pequeno, quando chegou a hora 

de decidir que rumo profi ssional seguir, Pérsio acabou escolhendo 
cursar Direito. Depois de formado, ele atuou na área de sua gradu-
ação por dez anos. Nesse período, participava de uma banda e to-
cava na igreja, mas apenas como hobby. Quando sua mãe adoeceu, 
ela o chamou e disse que ele precisava fazer o que gostava, que a 
advocacia poderia não estar lhe fazendo bem. E sugeriu: “Você gosta
tanto de música. E se fi zesse algo nessa área?”

Foi o estalo que fez Pérsio voltar a lutar pelos seus sonhos – e 
pela sua felicidade!

Algum tempo depois, ele passou em um concurso para atuar 
temporariamente como professor de música em escolas, e foi con-
vocado a trabalhar em um colégio da Rede Marista de Solidariedade, 
em São José (SC). “Eu não conhecia a rede, mas quando vi toda a 
organização e me falaram da história de Champagnat e de Maria, eu 
me apaixonei, senti que estava no lugar certo para mim”, relembra. 
Depois de atuar durante um ano como educador duas vezes por 
semana, ele foi chamado para trabalhar integralmente no Centro 
Educacional Marista Lucia Mayvorne, em Florianópolis (SC). E foi 
assim que, há três anos, largou a vida de advogado e passou a se 
dedicar inteiramente à educação e à música. “ADVOCACIA TRAZ 
STATUS, MAS A QUESTÃO NÃO É ESSA. EU FUI ATRÁS DE UM 
SONHO E HOJE EU SOU MAIS FELIZ DO QUE NUNCA!”, conta 
Pérsio, que já está terminando a faculdade de Artes e pensa fazer 
especialização em Música e Pedagogia.

Viu como é bom ouvir o que nossas mães dizem? +:)

Nunca é tarde para buscar 

a felicidade
Pérsio com 

seus alunos

Pequenos educandos se 

benefi ciam da escolha de Pérsio, 

que lhes ensina a arte da música 

Pérsio voltou a sorrir depois de 

trocar a advocacia pela música
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São poucas as pessoas que têm, desde muito jovens, plena no-
ção do que amam fazer e sabem que carreira vão seguir. Para 
a maioria, essa decisão vem com o tempo, ou após tentativas 

frustradas em áreas que não eram bem aquilo que imaginavam. Há, 
ainda, aqueles que descobrem sua verdadeira identidade profi ssio-
nal quando entram em contado com a profi ssão da sua vida pela 
primeira vez. Com Kadu Ramsés, de 25 anos, foi assim! 

Há dez anos, ao participar de um espetáculo no Centro Social 
Marista, de Ribeirão Preto (SP), Kadu descobriu que seu destino era 
ser ator. Desde então, através de muito empenho e estudo, conti-
nua perseguindo seu maior sonho: espalhar a arte por onde passar! 

Nesse caminho, porém, ele enfrenta muitas difi culdades, mas 
afi rma que sabe que elas fazem parte do roteiro de quem quer se-
guir uma carreira tão exigente como a de ator. Como ele próprio de-
fi ne, “o caminho artístico é ardorosamente prazeroso”.

Hoje, realizado e trabalhando na companhia de teatro Proscênio, 
o ator tem um conselho para os sonhadores que por medo ainda 
não começaram a lutar pelo que desejam: “O MEDO É UMA PAR-
TE FUNDAMENTAL DO NOSSO SUCESSO, POIS NOS AJUDA A 
NÃO CRIAR FALSAS ILUSÕES. MAS TENHA CUIDADO, POIS ELE 
ADORA ROUBAR SONHOS. ENFRENTE-O E SIGA ADIANTE, POIS 
SE VOCÊ FOR PARA OUTRO LUGAR QUE NÃO SEJA O DO SEU 
SONHO, DEIXARÁ UM PEDAÇO DA SUA VIDA PARA TRÁS”. Não é 
isso que você quer, é?

Um roteiro da 
vida real

Assim que pisou em um 
palco pela primeira vez, 
Kadu sabia que atuar era 
sua missão de vida
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Em nosso país, uma das respostas mais comuns à pergunta “o 
que você quer ser quando crescer?” é: “jogador de futebol!”. 
E não podia ser diferente. Afi nal, apesar das recentes decep-

ções com a Seleção, o Brasil ainda é o país do futebol.
No entanto, milhares de crianças que repetem essa resposta dei-

xam o sonho de lado assim que conhecem as difi culdades da profi s-
são (muitos treinos, poucas chances, distância de casa, etc.). Não é 
o caso de Bruno D’Agostini (15 anos) e Henrique Miranda (16 anos).

Bruno deixou a cidade de Abelardo Lúcio (SC) para correr atrás 
do seu sonho. Henrique veio de ainda mais longe. O jovem trocou 
Palotina (PR) e o conforto do lar por maiores chances de atingir 
seus objetivos. Hoje, junto com outros 12 jovens, os dois moram em 
Capinzal (SC), onde estudam na Escola de Ensino Básico Mater Do-
lorum e treinam com o objetivo de um dia poderem ser chamados 
de jogadores de futebol.

A saudade da família é, para ambos, a maior difi culdade, mas 
eles garantem que o convívio entre os jovens sonhadores ajuda a 
amenizar a dor. “NÓS SOMOS COMO UMA FAMÍLIA. TODOS DÃO 
SUPORTE UNS AOS OUTROS”, revela Bruno. “NÃO HÁ RIVALIDA-
DE ENTRE NÓS, HÁ UMA UNIÃO QUE FUNCIONA COMO APOIO E 
SUPORTE PARA QUE NINGUÉM DESISTA DE SEU SONHO”, acres-
centa Henrique.

Ciente de sua pouca idade, Bruno revela quais são os “segredos” 
para persistir em um caminho tão difícil. “Temos que virar adultos 
antes da hora, porque ninguém irá dar nada de mão beijada a nós.” 
Henrique concorda com o amigo e destaca que a melhor maneira de 
atingir os objetivos é trabalhando muito, com bastante empenho e, 
principalmente, fé em Deus.

Contando com a ajuda do treinador Jairo e de Iracema (que mora 
com eles), esses jovens atletas estão no caminho certo para um 
dia serem reconhecidos por fazer aquilo que amam. Mas isso só 
será possível porque, lá atrás, eles tiveram coragem de dar o pri-
meiro passo.

O sonho da bola

Segundo Henrique, a amizade com os colegas de time é fundamental na batalha diária pela realização do sonho de ser jogador
Ti

m
e 

AC
F

Aos 15 anos, Bruno entendeu que para alcançar seus 
objetivos precisava “virar adulto antes da hora”
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Tucum é uma espécie de palmeira nativa da 
Amazônia. Da sua madeira, nasce um acessório 
que pode parecer um objeto comum para aqueles 
que não conhecem sua história: o anel de tucum. 

No entanto, esse não é apenas um adorno utili-
zado para deixar o visual mais moderno. Ele repre-
senta uma luta antiga – e que continua importante 
até os dias de hoje: é o símbolo do compromisso da 
igreja com os pobres.

Na época do Brasil Império, os opressores utili-
zavam muito ouro (principalmente nos anéis). Os 
negros e os índios, não tendo acesso ao metal pre-
cioso, criaram o anel de tucum como símbolo de 
pacto matrimonial, de amizade entre si e também 
da resistência na luta por libertação.  

Atualmente, as pessoas que utilizam o anel de 
tucum têm como objetivo resgatar esse compro-
misso e denunciar as causas da pobreza. É uma 
forma encontrada por elas para afi rmar seu com-
prometimento em tornar o mundo um lugar mais 
igualitário. Ou seja, é um símbolo de solidariedade, 
usado por aqueles que buscam a justiça e se enga-
jam em pastorais sociais (especialmente das igre-
jas cristãs), entidades, movimentos sociais e ONGs 
que lutam em favor de pessoas mais necessitadas. 

Bacana, não é mesmo?

Palmeira 
de tucum

Cacho 
de tucum

Fruta 
tucum

Anel 
de tucum

Símbolo de 
solidariedade

O signifi cado espiritual
anel de tucumdo

MUITAS VEZES, EM NOSSO DIA A DIA, USAMOS ALGUNS ACESSÓRIOS SEM SABER O SIGNIFICADO 
CULTURAL QUE ELES TÊM. É O CASO, POR EXEMPLO, DOS ALARGADORES E DO ANEL DE TUCUM. 
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Os alargadores têm uma história ainda mais remota. Pois é, ao con-
trário do que pode parecer, essa não é uma moda recente. Para você ter 
uma ideia, no Oriente Médio, há registros do uso de adornos nasais que 
datam de 4 mil anos! E mais: um homem mumifi cado encontrado na 
Áustria, que viveu há 5 mil anos (!), apresentava sinais de perfurações 
na orelha. Ou seja, defi nitivamente, o seu amigo que apareceu com um 
alargador na escola há alguns anos não foi o criador da moda.

Além disso, entre os grupos indígenas que vivem no Brasil, essa práti-
ca de ornamentação do corpo também é comum. Existem diversos ador-
nos usados em furos na orelha, no septo nasal e no lábio inferior pelas 
tribos brasileiras. E os registros desses povos mostram que tais acessó-
rios já eram utilizados há centenas de anos – e por diferentes motivos...

Para os índios Kayapó, por exemplo, o botoque (alargador utilizado na 
boca pelos homens da tribo) está ligado à importância da fala. Segundo 
eles, o uso ajuda o homem a aprimorar suas habilidades de falar em pú-
blico e também nos cantos cerimoniais – que são a mais alta forma de 
expressão de um Kayapó. 

O botoque começa a ser utilizado quando o índio ainda é bebê. Logo 
nos seus primeiros dias de vida, é feito um pequeno furo embaixo do lá-
bio inferior. Conforme a criança cresce o furo aumenta. Quando o índio já 
é “pai de muitos fi lhos” (tradição na tribo), na idade adulta, o tamanho do 
alargador atinge seu ápice. 

Os Kayapó também acreditam que a capacidade de ouvir melhor e 
“entender” uma linguagem é adquirida ao se fazer um furo na orelha. As-
sim, os bebês de ambos os sexos têm suas orelhas furadas e, à medida 
que crescem, o buraco aumenta – com alargadores de madeira –, até 
atingir cerca de três centímetros de diâmetro. 

moda atual com origem antiga
Índio
Kayapó
criança

Índio
Kayapó
adulto

A L A R G A D O R E S  –

VOCÊ JÁ PAROU PARA PENSAR DE ONDE VIERAM E O QUE REPRESENTAM ESSES ADORNOS QUE 
VÁRIOS JOVENS UTILIZAM? NÃO? A GENTE JÁ! E É SOBRE ISSO QUE VAMOS FALAR A SEGUIR...



Em um mundo que oferece cada vez mais distrações, despertar o interes-
se das crianças pela leitura pode parecer uma missão impossível.

Quer dizer, não para os alunos da 2ª série do Ensino Médio da Escola 
de Educação Básica Frei Crespim, de Ouro (SC), que resolveram encarar o de-
safi o e, para isso, desenvolveram o projeto “Do conto à imaginação”. 

O objetivo era criar um ambiente de leitura e contação de histórias por meio 
de efeitos de som e imagem. “Eles apostaram na fantasia, no lúdico e na ima-
ginação como forma de atrair os pequenos para o mundo mágico da literatu-
ra”, conta Bruna Masson, uma das professoras coordenadoras do projeto.

Para viabilizar a ideia, o grupo inscreveu a proposta em um concurso cujo 
vencedor ganharia R$ 2 mil reais. Infelizmente, porém, o prêmio foi para outra 
equipe, o que fez com que a execução do projeto fosse adiada. 

No entanto, a professora garante que isso não signifi ca que ele morreu! 
“A iniciativa dos alunos é admirável, pois envolve conceitos como liderança e 
criatividade. São atitudes plausíveis, que merecem toda a atenção e não de-
vem ser deixadas de lado. Assim que a escola conseguir a verba, o projeto 
sairá do papel”, afi rma.

Um cantinho mágico 
para a leitura
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Cuidar da natureza 
é uma responsabilidade

Além de contribuírem para 
a beleza de uma região, os 
rios são importantes para as 

nossas vidas. Boa parte da água 
que usamos para a produção de 
alimentos e para a higiene pesso-
al vem deles! Nesse sentido, nada 
mais justo do que ficarmos todos 
responsáveis por cuidar de sua 
saúde, certo?

É isso que propõe o projeto “Sus-
tentabilidade: Da escola ao rio”, 
iniciativa da Companhia de Sane-
amento do Paraná (Sanepar), que 
mobiliza professores e estudantes 
a cuidarem dos rios que compõem 
as bacias hidrográficas nas quais 
as escolas estão inseridas. 

Os alunos do curso técnico em 
Meio Ambiente do Colégio Estadu-
al Polivalente de Ponta Grossa, por 
exemplo, participam de todas as 
etapas de cuidados do Arroio da 
Prancha – desde a coleta das amos-
tras e análises físico-químicas até a 
elaboração do relatório fi nal. “Além 

de todos!
disso, promovemos a limpeza do en-
torno do arroio e a aplicação de ques-
tionários socioambientais, a fi m de 
sensibilizar a população envolvida”, 
revela Priscila Sirigate Aplewicz, coor-
denadora do curso. 

Segundo a professora, esse tipo 
de atividade, além de trabalhar 
questões práticas abordadas em 
sala de aula, auxilia os alunos a de-
senvolverem habilidades importan-
tes, como iniciativa, trabalho em 
equipe e liderança. Uma excelente 
forma de estudar, ajudar o meio 
ambiente e se divertir. Que tal?
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que podem dar uma mãozinha  
     nos seus estudos

 KHAN ACADEMY  – youtube.com/khanacademyportugues
Estudantes dos mais variados níveis podem aproveitar os víde-
os deste canal, pois eles abordam desde ensinamentos básicos 
(como adição e subtração) até exercícios de nível avançado 
(como álgebra e fi nanças). E não é só matemática que você 
pode aprender com a ajuda dos professores da Khan Academy; o 
canal também tem vídeos de outras disciplinas – como biologia 
e física. Vale a pena conhecer!

 FABRISFÍSICA  – youtube.com/Fabrisfi sica 
Fabricio Scheffer é professor de Física e quer ajudar os alunos 
que estão no Ensino Médio a conquistarem bons resultados no 
vestibular. Para isso, além das videoaulas, ele faz revisões pre-
paratórias para o Enem e correção dos principais vestibulares 
do país. Sente-se inseguro com seus conhecimentos em física? 
Acesse o Fabrisfísica e prepare-se melhor para os desafi os da 
disciplina!

 YOUTUBE EDU  – youtube.com/edu
Os vídeos deste canal são voltados para alunos dos ensinos 
fundamental e médio e têm como objetivo oferecer a todos os 
estudantes uma oportunidade gratuita de estudar as matérias 
exigidas nas escolas. As videoaulas são divertidas e úteis. Você 
vai gostar!

3 canais 
do YouTube 

revista42



Daphynny Pamplona questiona 
regras que lhe parecem des-
necessárias, sofre por amor, 

enfrenta as difi culdades e o nervo-
sismo no dia de fazer uma prova im-
portante, fala o que pensa... Enfi m, 
ela é “gente como a gente”. E é por 
isso que seus vídeos fazem tanto su-
cesso no YouTube!

Espontânea, divertida e supersin-
cera, Daphynny é como aquela ami-
ga que nos lembra que a vida está aí 
para ser vivida, que precisamos apro-
veitar cada minuto, sabe? 

Mas, como bem mostram seus 
vídeos, isso não signifi ca que temos 
que estar felizes e satisfeitos 100% 
do tempo. Afi nal, nem sempre as coi-
sas vão acontecer como planejamos 
e muitas difi culdades podem apa-
recer no nosso caminho – tanto na ©
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Uma representante dos

no YouTube

adoles

escola, como em casa ou até mesmo 
na companhia dos amigos. No en-
tanto, cabe a nós tirar sempre uma 
lição de cada “derrota” ou frustração 
e aproveitá-la para seguir em busca 
dos nossos sonhos e da nossa felici-
dade. ;)

Para quem quer se divertir e, ao 
mesmo tempo, refl etir sobre ques-
tões do cotidiano da vida de ado-
lescente, o Daphy Vlogs, canal da 
jovem no YouTube, pode ser uma ex-
celente pedida. Acesse http://bit.ly/
daphy-vlogs e confi ra!

centes
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Muita gente pensa que autoconheci-
mento é uma virtude que só se conquista 
com a idade e com a experiência – e, por-
tanto, algo que está muito distante dos 
jovens. Mas não é bem isso que vemos na 
prática. Existem pessoas de 50 anos que 
ainda não conhecem a si mesmas, assim 
como adolescentes que sabem exata-
mente quem são e o que querem. 

A verdade é que estamos em constan-
te evolução e mudança, por isso é tão di-
fícil entender a nós mesmos o tempo todo 
– uma convicção que temos hoje pode 
desmoronar daqui a alguns anos (ou até 
mesmo daqui a algumas semanas!). 

Imagine, então, a situação de um jo-
vem que precisa defi nir qual será a sua 
carreira. Um momento extremamente im-
portante que, se não for pensado de for-
ma correta, pode gerar estresse e frustra-
ções. Está passando por isso e não sabe 
como lidar? Jair Passos, psicoterapeuta e 
professor da PUCPR, pode ajudar!

 POR ONDE COMEÇAR 
Segundo Passos, para defi nir um objetivo futuro é necessário 

entender o contexto atual. Ou seja, para saber quem você quer ser 
amanhã, é preciso compreender quem você é hoje. “A partir do mo-
mento em que a pessoa sabe onde se encontra (estado presente) e 
onde quer chegar (estado desejado), o seu cérebro começa a orga-
nizar seu comportamento e seus pensamentos, de forma conscien-
te e inconsciente, para poder atingir os objetivos”, destaca.

Se você está com difi culdade para entender a si mesmo, o 
psicoterapeuta recomenda a utilização da Roda da Vida, uma fer-
ramenta que ajuda a entender os diversos aspectos de sua exis-
tência e que tem como objetivo refl etir sobre o estado presente 
de cada indivíduo, fazendo um diagnóstico sobre cada área de 
sua vida. “Assim, é possível conduzir suas ações focando em 
suas principais difi culdades e/ou necessidades”, revela. 

 O FUNCIONAMENTO DA RODA DA VIDA 
Por meio de uma roda com oito raios – sendo que cada raio 

representa uma área de sua vida e tem uma escala –, a pessoa 
deve determinar uma nota de 0 a 10, de acordo com o grau de sa-
tisfação (notas inferiores a cinco indicam que aquele setor pre-
cisa de aprimoramento). As áreas avaliadas são: saúde, emocio-
nal, fi nanças, romance, família, social, profi ssional e espiritual.

Esse exercício pode fazer o indivíduo enxergar aspectos de 
sua vida e de sua personalidade que nem ele próprio havia per-
cebido antes. Passos ressalta que só o fato de parar, pensar e 
avaliar cada setor de sua existência já faz com que a pessoa co-
nheça mais sobre si mesma. 

Então, que tal fazer a Roda da Vida e avaliar seu momento 
atual? Para isso, analise: 
• Quais são as áreas de sua vida com as quais você está mais 

insatisfeito? 
• Quais áreas lhe dão mais satisfação e felicidade? 
• O que você pode fazer para mudar as áreas que estão com nota 

baixa e manter a nota alta nos setores que hoje estão bem? 
Nesse processo, você pode descobrir uma vocação ou uma 

área a seguir que vai lhe ajudar a equilibrar os diversos aspectos 
de sua vida. 

Mas cuidado: ao fazer a Roda da Vida, é preciso que você ana-
lise as questões com muita sinceridade. Notas baixas demais 
em todos os setores podem demonstrar baixa autoestima e falta 
de autoconfi ança. Já altas notas demais em todos os setores 
podem indicar que sua análise não está sendo tão profunda. 
Portanto, seja criterioso na avaliação e faça sua roda girar na 
velocidade certa!

da 
da 
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MODO DE PREPARO
1) Aqueça o forno a 180º C e unte e enfarinhe uma 

forma pequena – cerca de 23 x 12 cm. 
2) Separe as claras e as gemas. Bata as claras com 

metade do açúcar para formar claras em neve. 
3) Em outra tigela, misture as gemas com o restante 

do açúcar até formar uma espuma esbranquiçada. 
4) Em outro recipiente, misture o restante dos 

ingredientes. Acrescente a essa mistura as gemas 
e a manteiga e mexa bem. No final, adicione as 
claras em neve, mexendo bem devagar para não 
perder o ar. Coloque na forma e asse por 35 a 40 
minutos. 

SUGESTÃO DE ACOMPANHAMENTO: 
GELEIA DE MORANGO
Coloque o conteúdo de uma caixinha de 
morangos (cortados e lavados) em uma 
panela, com o suco de meio limão. Leve ao 
fogo médio e espere formar uma calda grossa. 
Se preciso, amasse um pouco as frutas para 
liberar o suco. 

Uma excelente pedida – que fica ainda melhor 
com um chazinho para acompanhar!
Que tal?

Bolo francês 
de frutas cítricas 
(Quatre-quarts aux agrume*)

Esse é um bolo bem tradicional na França. 
O seu nome (quatre-quarts) deve-se ao fato 
de ter quatro ingredientes como base, dis-
tribuídos em partes iguais. Vamos descobrir 
como fazê-lo?

INGREDIENTES
• 4 ovos
• 250 g de açúcar
• 250 g de farinha
• 250 g de manteiga derretida e resfriada
• Uma pitada de sal
• Raspas de limão e de laranja

*Receita retirada do livro A pequena cozinha em Paris, de Rachel Khoo
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Fazer sua própria maquiagem é um desafio para 
muitas meninas. Muitas vezes, dúvidas como que 
cor de blush usar para determinado tom de pele, 
como combinar sombra e batom e como utilizar 
o iluminador dificultam o trabalho das amadoras.

Mas não é preciso sair de casa e pagar para uma 
profissional para resolver esses problemas. Basta 
procurar uma youtuber disposta a ajudar você!

É isso que Bianca Andrade, de 20 anos, faz. É ela 
quem comanda o canal Boca Rosa, que tem mais 
de 1 milhão de assinantes no YouTube! Em seus 
vídeos, sempre divertidos, Bianca revela como 
preparar a pele para a maquiagem, como fazer um 
“delineado de gatinho” perfeito, como tirar a ma-
quiagem e muito mais.

De origem humilde, Bianca utiliza vários produtos 
“baratinhos” (como os chama) para fazer suas 
makes superpoderosas. E esse é, com certeza, 
um dos destaques do canal. Afinal, é muito mais 
fácil colocar em prática as dicas quando se tem 
em casa os produtos usados no exemplo, não é 
mesmo? 

Quer ajuda para arrasar na maquiagem para a 
próxima festa? Acesse: http://bit.ly/Boca_Rosa- 
YouTube. A Bianca com certeza pode lhe dar uma 
mãozinha. ;)

DICAS PRÁTICAS  
DE MAQUIAGEM

revista 47



MASSA SALGADA 
FÁCIL 
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MODO DE PREPARO
Misture o óleo, o açúcar, o sal e o fermento, 
junte a água morna e, aos poucos, a farinha 
de trigo, com as pontas dos dedos. Não pre-
cisa sovar muito, só o suficiente para deixar 
a massa lisa. 

RECHEIO:
Que tal aproveitar essa receita para evitar o 
desperdício de comida? Sobrou carne, frango, 
legumes, queijo, salame ou presunto na gela-
deira? Tudo isso vai muito bem nessa massa! 
Basta recheá-la com o que você preferir, pin-
celar com gema de ovo e levar ao forno até 
dourar.

Pode ter certeza: fica uma delícia!

Impressionante como a internet tem o poder 
de facilitar as coisas! Até cozinhar fica mais 
simples com a ajuda de quem está disposto a 
compartilhar receitas simples e deliciosas. :)
 

 

Se você adora salgados, como tortas e esfirras, vai gostar desta receita do site Panelaterapia (pane-
laterapia.com). Não precisa ficar sovando, esperar crescer... Nada disso! É só misturar os ingredientes, 
colocar o recheio e assar. Veja como é fácil:

INGREDIENTES
• 100 ml de água morna
• 50 ml de óleo
• 1 colher (sopa) de açúcar
• 1/2 colher (sopa) de sal
• 1 colher (sopa) de fermento biológico seco
• 2 xícaras de farinha de trigo
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Muitos jovens, na hora de decidir que curso vão fazer para começar suas carreiras, ficam 
cheios de dúvidas. Afinal, não é todo mundo que, desde criança, sabe exatamente o que 
quer ser quando crescer, não é mesmo?

É verdade que sempre tem aqueles que, quando eram pequenos, mostravam uma aptidão 
nata em determinadas áreas e que acabaram tirando proveito desse talento na vida adulta, 
mas o mais comum é chegar ao “terceirão” sem ter certeza de qual carreira seguir.

Você está passando por isso? Uma boa maneira de diminuir a incerteza é conhecendo 
pessoas que já viveram essa fase e que, hoje, podem contar quais são as maiores 
dificuldades e as coisas mais legais do caminho que decidiram percorrer.

Escolhendo 
seu caminho 
com ajuda de quem já 
escolheu que rumo seguir



Ensino Médio, as aulas de 
História me despertaram 
o interesse pela profissão 
de docente. Foi então que 
resolvi que, mesmo cur-
sando Direito, seguiria a 
carreira acadêmica. 

Ao entrar na faculda-
de, conheci as áreas de 
Teoria do Direito e Direito 
Constitucional e decidi 
que pretendo lecionar es-
sas disciplinas no futuro.

No dia a dia, aprecio 
passar bastante tempo 
na universidade, par-

DIREITO// 
Felipe Capareli

Desde pequeno, meu 
pai me incentivou a se-
guir a carreira jurídica. 
Mas quando cheguei no 

ticipando dos Núcleos 
de Estudos de que faço 
parte: Direito, Moderni-
dade e Capitalismo, Filo-
sofia do Direito e Centro 
de Pesquisa em Política. 
Acredito que uma for-
mação de qualidade não 
está nas aulas expositi-
vas, mas, sim, nas dis-
cussões que os núcleos 
de estudos propiciam.

Por conta da faculdade, 
não moro na mesma cida-
de que meus pais, e ape-
sar de ter um restaurante 
universitário com preço 
acessível no campus, aca-
bo enjoando da comida 
sempre que o semestre 
está no final, pois me ali-
mento lá todos os dias. 
Não considero isso uma 
dificuldade, mas algo nor-
mal para o período da vida 
pelo qual estou passando, 
e agradeço por isso.

MÚSICA// 
Marine Lima

A música está no meu 
sangue! Meu avô era gai-
teiro e meu pai seguiu o 
mesmo caminho. Do ou-
tro lado da família, minha 
mãe também me influen-
ciou, pois sempre cantava 
em cultos da  igreja que 
frequentávamos. O gosto 
pela música passou para 
as minhas irmãs, que co-
meçaram cedo a cantar 
em festivais. Inspirada 
por toda essa energia, aos 
oito anos de idade, tam-
bém comecei a cantar em 
festivais.

Eu amo o que faço, 
mas enfrento algumas 
dificuldades no dia a dia, 
especialmente porque 
a cidade em que moro, 
Catanduvas (SC), tem 
apenas 12 mil habitantes, 

revista50



e não oferece muitas 
oportunidades para 
quem deseja “viver de 
música”. Além disso, 
essa não é a única difi-
culdade, pois  não bas-
ta ter talento, é preciso 
bons contatos, muita 
dedicação, e até mesmo 
dinheiro para bancar os 
primeiros anos...

No entanto, apesar 
dos obstáculos e de não 
ter certeza se vou con-
seguir viver de música, 
me realizo sempre que 
alguém fala que me ad-
mira e que torce por mim. 
Nesses momentos, eu 
penso que esse carinho 
é a melhor recompensa 
e que é por isso que não 
deixarei de fazer minha 
música! Afinal, foi Deus 
quem me deu esse dom e 
essa missão. 

vesse me escolhido, com 
certeza eu a escolheria. 
Eu amo estar no espaço 
escolar, viver da troca de 
aprendizagens, pensar 
e repensar práticas que 
contribuem para a melho-
ria dos processos educa-
tivos e assim por diante. 
Costumo dizer: “Para ser 
educador, precisamos de 
combustível novo diaria-
mente”, e essa prática, a 
cada dia que passa, me 
encanta mais e me mo-
tiva a pensar de que for-
ma posso contribuir para 
a formação de sujeitos 

EDUCADOR 
MARISTA// 
Rafael Gila Gomes

Eu sempre tive inte-
resse em ser professor. 
E o gosto pela área edu-
cacional se intensificou 
ainda mais quando saí 
do Ensino Fundamental. 
Nesse tempo, eu achava 
de grande valia o ofício do 
docente e a cada dia que 
passava, me encantava 
ainda mais.

Se a educação não ti-

mais éticos, solidários, 
participantes de uma so-
ciedade que é construída 
a várias mãos.

Acredito que os gran-
des desafios da minha 
área sejam oferecer uma 
educação de qualidade, 
que atenda a todos nas 
suas especificidades e 
necessidades, e ter uma 
escola plural, que vá 
além dos ensinamentos 
técnicos, que ofereça 
conteúdos que os es-
tudantes possam levar 
para a própria vida. E é 
para isso que eu trabalho.
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Olhos fechados e 
coração aberto

“Você viu como o céu está azul hoje?” “Que linda essa árvore com folhas de vários tons de 
amarelo, por causa do outono!” “Nossa, nunca vi uma rosa tão vermelha!”

Elder Luiz Ruas, de 22 anos, não poderia ser o autor desses comentários. É que ele nunca 
viu essas cores. Cego de nascença, o jovem de Monte Carlo (SC) vive como se seus olhos es-
tivessem sempre fechados. No entanto, isso não o impede de curtir a vida. Com o coração, ele 
transforma em música o que vive e o que sente.

Tudo começou quando ganhou seu primeiro teclado, aos cinco anos. Desde então, o instru-
mento se tornou seu melhor amigo. O dom despertado quando ainda era criança, hoje é dedicado 
a Deus. “Não quero tocar pelo dinheiro, quero tocar por amor. Tudo que a gente faz precisa fazer 
com amor e com dedicação”, afi rma.

Mas não é só de música que vive o coração de Elder. Outra grande paixão do jovem é ensinar. 
Por conta disso, em 2014, quando já estava cursando Informática, resolveu estudar pedago-

gia paralelamente. Hoje, fazendo duas faculdades e ainda tendo a música como companheira, 
ele espera inspirar outros jovens a lutar por seus sonhos, independentemente das difi culdades. 
“A vida nos oferece muitos caminhos. Cabe a cada um de nós saber escolher qual seguir. Nosso 
trajeto é perfeito se nós o criarmos – e não os outros”, refl ete.

Elder Luiz Ruas, cego de nascença, usa 

seu talento para a música como forma de 

expressar o que vive e o que sente.

O jovem de 22 anos não se deixa abalar pelas difi culdades e declara: “A vida nos oferece muitos caminhos. Cabe a cada um de nós saber escolher qual seguir”.
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Lixo que não é lixo, 
não vai para o lixo!

Há alguns anos, uma campanha pela reciclagem de lixo em Curi-
tiba (PR), transformou a expressão “lixo que não é lixo, não vai para 
o lixo!” em uma das frases mais ouvidas na cidade. Crianças e adul-
tos aprenderam que nem sempre o lixo precisa ter seu fi m decreta-
do assim que é gerado. Garrafas descartáveis de refrigerante, por 
exemplo, podiam ganhar vida nova se fossem recicladas.

A campanha fi cou para trás, mas a ideia permanece viva e pode 
ser identifi cada em ações de norte a sul do Brasil. É o caso do proje-
to “Arte Urbana”, criado pelo educador Joubert de Oliveira, do Centro 
Educacional Ir. Rui, de Ribeirão Preto (SP). Dentre diversas ativida-
des, Joubert cria, com seus alunos, lustres feitos de materiais reci-
cláveis. “Percebi que os galões plásticos em que vinham os sucos 
que são servidos aos educandos acabavam indo para o lixo. Então, 
pensei: ‘por que não transformá-los em algo útil e belo?’”, revela.

Para confeccionar os lustres, os jovens utilizaram galão plástico 
de cinco litros, papéis de revistas e jornais, cola, pincéis, tintas, fi o, 
bocal e lâmpada fria. Belo trabalho, não é mesmo?

Segundo Joubert, o objetivo do projeto era mostrar que nem tudo 
que dizemos que é lixo, realmente é. “A grande maioria pode ser re-
aproveitada, modifi cada e reutilizada, e, com tão, pouco podemos 
fazer muito”, refl ete.
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Respeitável 

público!

Protagonismo 
não tem idade

Ryan Silva Arruda, de Ribeirão Preto (SP), come-
çou a estudar no Centro Social Marista Irmão Rui aos 
seis anos. Lá mesmo, ainda pequeno, ele teve seu 
primeiro contato com o mundo do circo, quando parti-
cipou de uma ofi cina na unidade. E foi amor à primei-
ra cambalhota!

Desde então, seu grande sonho era conhecer a 
Companhia Cidade do Circo, escola de circo da cidade, 
sobre a qual ele só ouvia falar bem.

Quase sete anos depois, em 2015, esse sonho fi -
nalmente foi realizado! A educadora Denise, encanta-
da pelo talento do garoto de 13 anos, decidiu encami-
nhá-lo para a companhia. O resultado não poderia ser 
melhor! “Comecei a fazer as aulas e aprendi muitas 
coisas, como acrobacia, trapézio, lira, cama elástica, 
etc.”, conta o menino circense.

Mas a história de sucesso não termina aí. Pou-
cos meses depois de entrar na companhia, Ryan foi 
selecionado para participar de um intercâmbio pela 
escola. Ele agora se prepara para conhecer diversas 
cidades da Espanha e para mostrar ao mundo seu 
dom e sua paixão pelo circo.

Que abram-se as cortinas e batam-se palmas para 
o pequeno artista!

Ideias que podem mudar o mundo não 
são exclusivas de adultos ou de mentes 
brilhantes. Pelo contrário! Muitas vezes, 
são justamente as mentes mais novas e 
inocentes que trazem as ideias mais fres-
cas, revolucionárias e interessantes.

Gabriel Luiz da Silva, de 12 anos, é uma 
prova disso. Ele viu na oportunidade de se 
tornar vereador mirim de sua cidade, Her-
val d’Oeste (SC), a chance de tentar trans-
formar a realidade à sua volta.

Entre as propostas que Gabriel gosta-
ria de apresentar estava a criação de uma 
escola de futebol para crianças e adoles-
centes carentes. “Muitas vezes, os jovens 
fi cam na rua porque não têm outro lugar 
para fi car. Mas a rua é muito perigosa! Essa 
escola seria um lugar onde eles poderiam 
se encontrar e se divertir – assim, não te-
riam razão para fi car na rua”, analisa. 

Infelizmente, Gabriel não foi eleito, 
mas diz que pretende continuar fazendo 
sua parte para ajudar no dia a dia. Afi nal, 
não é só ocupando um cargo político que 
podemos colaborar para fazer um mundo 
melhor, não é mesmo?

E você, já pensou em como pode ajudar 
sua comunidade? 
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