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Especialista fala 

sobre os cuidados 
que devemos ter ao 
entrelaçar as redes 
sociais e a vida real

arrisque
História de atleta 

paralímpica mostra 
que com dedicação, 

força de vontade 
e paixão tudo é 

possível

pelo mundo
Projeto Volta  

ao mundo em  
13 escolas revela  

a educação  
que deu certo

A gente quer ajudar você a usar o hoje para 
construir o amanhã. Por isso, reunimos nesta 
revista os principais tijolos para que você 
construa a ponte mais sólida para o seu futuro

     para um futuro de  
felicidade, paz e sucesso

ponte
uma



Paulo Freire ensinava que “educar é construir 
pontes”. Mas para que servem as pontes?

As pontes nos levam de um lado para ou-
tro, possibilitam-nos transpor rios, mares, abismos, 
criam novas realidades, novas possibilidades, novos 
lugares e, o mais importante, permitem que contem-
plemos as belezas da travessia.

Educar, então, é ajudar pessoas – crianças, jo-
vens ou adultos – a se colocarem a caminho de no-
vos horizontes, descortinando uma nova aurora em 
suas vidas por meio do conhecimento.

O conhecimento não está somente nas disci-
plinas mais pedagógicas ou tradicionais, como 
português, matemática, história, entre outras. É 
fundamental, sobretudo, hoje, educar por meio do 
conhecimento e do desenvolvimento da sensibili-
dade, das habilidades sociais, para a alteridade e a 
solidariedade, para o bem comum, para a ética do 

cuidado com o próprio ser, com o outro e com a natu-
reza. É questão primeira educar as pessoas para as 
competências humanas.

A Revista +:) quer ser essa ponte! Isto é, propor-
cionar refl exão, educação e conhecimento no sentido 
de ajudar você, leitor, nessa construção. Para isso, 
apresentamos textos refl exivos, histórias de vida, 
experiências e relatos pessoais. Em uma sociedade 
globalizada, individualista, com inúmeras estruturas 
de injustiças, é preciso mostrar outros mundos pos-
síveis; é preciso criar pontes que nos levem da rea-
lidade em que nos encontramos para um futuro de 
novas e sustentáveis alternativas.

Que a Revista +:) seja uma ponte para a descober-
ta de novas perspectivas. 

Atravesse a ponte e aproveite!
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As redes sociais tomaram conta 
do dia a dia de todos nós. Facebook, 

Instagram, Snapchat, WhatsApp, YouTu-
be, entre outras, informam, entretêm, faci-

litam a comunicação com amigos de perto e 
de longe e, para muitos, são os passatempos 

preferidos. Mas elas não proporcionam apenas 
benefícios. Seu maior malefício, talvez o mais sé-

rio, é o vício, que faz com que deixemos a vida real 
de lado para viver com o foco na virtual. 

Batemos um papo com Brenda Carranza, doutora 
em Ciências Sociais, para entender um pouco mais sobre 

tudo isso. A conversa traz dicas importantes para você que 
sabe que a felicidade depende do equilíbrio e, ainda, ajuda a 

entender se sua relação com as redes sociais é saudável ou 
não. Acompanhe!

As redes sociais 

e a vida 
real
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““ YVOCÊ ACHA QUE O MEIO VIRTUAL FUNCIONA COMO UM REFÚGIO DO 
“MUNDO REAL” PARA ALGUNS JOVENS?

Se “refúgio” signifi ca ter certa dependência dos dispositivos e das 
mensagens, acho que sim. Mas isso não signifi ca que a dependência 

seja pelo uso das redes, mas sim porque seu usuário pode estar 
atravessando um período de insegurança, solidão, depressão, e 

encontra nessas plataformas um “refúgio”. Mas, se ele não ti-
vesse acesso à rede, com certeza encontraria outro meio de 

comunicação ou outra forma de se “refugiar”.
Com isso, quero dizer que as redes sociais, com to-

das as vantagens que trazem – de comunicação, en-
tretenimento, lazer e prazer no seu uso –, podem 

ser excelentes meios de ajudar os jovens a crescer 
como pessoas e cidadãos. Por outro lado, essas 

mesmas virtudes escondem sementes de 
dependência, podendo se tornar potenciais 

“refúgios emocionais”. Porém, a questão 
principal do problema está no próprio usu-

ário, e não adianta condenar apenas as 
mídias sociais.

YAS MÍDIAS SOCIAIS INFLUENCIAM AS RELA-
ÇÕES DOS JOVENS? 

Sim, sobretudo daqueles que muitos estudiosos 
denominam “nativos digitais” – aqueles que 

nasceram depois do Google, a quem podemos 
denominar “marco zero” da revolução tecnológi-

ca, de onde as mídias sociais nasceram. Esses 
nativos digitais desenvolveram uma intimidade 

com a tecnologia digital. As mídias sociais, com 
as diversas formas que essa tecnologia imple-

menta a comunicação em rede, são o berço em 
que serão embalados os jovens nascidos no sé-

culo XXI.

As mí-
dias so-
ciais, com 
as diversas 
formas que 
essa tecnolo-
gia implementa 
a comunicação em 
rede, são o berço 
em que serão emba-
lados os jovens nasci-
dos no século XXI.
(Brenda Carranza)

YDE QUE MANEIRA ISSO SE REFLETE NO DESENVOLVI-
MENTO DELES?

Os nativos digitais fazem um excelente uso das 
redes sociais quando as utilizam de forma rápi-

da, em tempo real e com o objetivo de se co-
municar criativa e abertamente. Isso porque 

as redes sociais vieram para proporcionar 
conexões, pontes que facilitem a comuni-

cação entre pessoas. 
Numa outra direção, quando as redes 

sociais são utilizadas para disse-
minar ódio, preconceitos, fofo-

cas, informações falsas e/ou 
mentirosas, estão perdendo 

sua fi nalidade e, pior ainda, 
fomentando apenas uma 

overdose de comunica-
ção medíocre.
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YCOMO DOSAR A UTILIZAÇÃO DAS MÍDIAS SOCIAIS NO DIA A DIA?
A melhor maneira de dosar é se perguntar: estou fi cando 
bitolado? Só penso nisso? Sofro quando não consigo 
acessar? Não faço outras coisas a não ser fi car gru-
dado na rede? 

Se responder “sim” a qualquer uma dessas per-
guntas, então está na hora de fazer uma lista-
gem de quantas coisas está deixando de fazer 
– e que para você são importantes e interes-
santes. Se não conseguir nem colocar um 
item na listagem, porque não consegue 
“desplugar” ou porque não consegue 

“Acho que profundidade ou superfi cialidade 
depende das próprias pessoas. Não é a pla-

taforma de comunicação que se utiliza para 
ser superfi cial ou profundo; é a qualidade de 

comunicação que o jovem está disposto a es-
tabelecer.” (Brenda Carranza)

“
to a es-““Ach

depe

exemplo: dois jovens namorando a distância 
enviavam cartas maravilhosas um ao outro. Ambos 

jogavam charme, arriscavam poesia, contavam van-
tagens (que, no momento, não podiam ser conferidas), 

faziam declarações de amor apaixonadas e assim por 
diante. Passado o tempo, no dia em que tinham a possibili-

dade de se encontrar “cara a cara”, ou vinha o encanto mútuo 
ou ambos fi cavam desiludidos pensando: “Que furada!”. Nesse 

caso, vamos dizer que a culpa foi do papel, da tinta e do correio?

pensar em nada mais importante, anote 
aí: a coisa está feia!

Esse é um bom termômetro que mede 
a temperatura de sua dependência digital e 

mostra que está fi cando viciado na web. Isso 
já tem nome “chique”: IAD (sigla para Internet 

Addiction Disorder). Trata-se de um distúrbio psi-
cológico que explica como se chega a ser viciado 

em internet. Pesquise sobre isso, pois, caso encontre 
algum sintoma em você ou seus amigos, é preciso pro-

curar ajuda!

YMUITOS AFIRMAM QUE AS RELAÇÕES VIRTUAIS PO-
DEM SER MAIS SUPERFICIAIS E QUE ELAS PODEM 
ISOLAR OS JOVENS. QUAL SUA VISÃO SOBRE ISSO?
Acho que tanto a profundidade quanto a superfi -
cialidade dependem das próprias pessoas. Não 
é a plataforma de comunicação que determi-
na se uma relação será superfi cial ou pro-
funda, é a qualidade da comunicação que 
o jovem está disposto a estabelecer.

Pense comigo: como era anti-
gamente a comunicação? Por 
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3 DICAS PARA DOSAR O USO DAS REDES:
• Preste atenção e verifique se não está obsessivo. Você acorda no 

meio da noite para verificar as notificações de suas redes sociais? 
Não para de ler mensagens nem para comer? Fica triste e angustiado 
se está sem acesso à internet? Esses são alguns sinais que mostram 
que você está viciado na vida virtual. 

• Se achar que está ficando dependente e não consegue largar, converse com 
alguém de sua confiança e peça ajuda para procurar um psicólogo. Ele pode 
ajudá-lo a acabar com esse problema.

• E não esqueça: além do sofrimento de ser dependente da web, há os perigos de ser 
vítima do crime organizado e de qualquer tipo de sedução que acontece no ambien-
te on-line. Se notar qualquer coisa suspeita, procure ajuda. Seja responsável 

     por si mesmo e também cuide de seus amigos e colegas.

B
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REDES SOCIAIS LITERÁRIAS

Hoje em dia, ler e saber sobre novos livros de acordo com o 
seu gosto está mais fácil do que nunca. Tudo “culpa” da Inter-
net, é claro! 

Para começar, para quem tem difi culdade em encontrar o 
livro que deseja nas livrarias de sua cidade, sites como Estan-
te Virtual e Skoob são uma mão na roda. No Skoob, inclusive, 
você pode trocar livros com outros usuários. Além disso, ele 
dá dicas de obras semelhantes às que você já leu e gostou, au-
mentando consideravelmente sua lista de “próximas leituras”.

E, para quem gosta de ler por meio de dispositivos móveis, 
Kindle e Kobo são excelentes opções. Por meio deles, você 
pode ter dezenas de livros na palma da mão e na hora que 
quiser. Demais, não?

SMULE

Se você ama cantar e adora ir a 
festas com karaokê para poder 
liberar todo o seu talento musical, 
mas fi ca irritado ao ter que dividir 
o microfone, precisa conhecer 
o aplicativo Smule. Com ele, sua 
vida de cantor amador se tornará 
muito mais divertida – e fácil! 

O app funciona como uma pla-
taforma de karaokê moderna, que 
conecta pessoas do mundo intei-
ro por meio da música. Com ele, é 
possível fazer duelos com amigos 
do Facebook ou com usuários que 
vivem em outras partes do mundo 
e que você nem conhece. A esco-
lha é sua! 

Além disso, no Smule você 
pode gravar as músicas que can-
tou e, depois, editá-la, podendo 
deixar sua voz mais parecida com 
a da Beyoncé ou com a do Ed She-
eran, por exemplo. :D 

Curtiu a ideia? Baixe o Smule e 
se divirta!

1

 FICA A DICA 
Sites: 
www.skoob.com.br
www.estantevirtual.com.br

B

 FICA A DICA 
App disponível para 
iPhone e iPad

2
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 FICA A DICA 
Filme: O som do coração
Diretor: Kirsten Sheridan
Lançamento: 2007

 FICA A DICA 
Filme: Mãos Talentosas – 
A história de Ben Carson
Diretor: Thomas Carter
Lançamento: 2009

3 4
O SOM DO CORAÇÃO

Evan Taylor é um órfão que, apesar de nunca ter 
conhecido seus pais, sempre sentiu que tinha 
uma conexão com eles. Além disso, o garoto tem 
uma grande afi nidade com a música, sendo ca-
paz de ouvir canções em lugares onde os outros 
não ouvem. 

A partir de fl ashbacks, o fi lme revela que os 
pais de Evan eram músicos, e que acabaram se 
separando – e se afastando também de Evan – 
involuntariamente. 

Dentro de si, Evan sempre sentiu que não ti-
nha sido abandonado, e é isso que o faz deixar o 
orfanato para ir em busca do sonho de conhecer 
os pais.

No caminho, ele aprimora seus dons musi-
cais, e são esses dons que o levam a conquistas 
que ele jamais imaginava alcançar. E de quebra o 
levam para mais perto de seus pais...

Um fi lme lindo sobre amor, família, música e 
destino.

MÃOS TALENTOSAS – A HISTÓRIA 
DE BEN CARSON

O que o pior aluno de uma classe e um dos 
maiores neurocirurgiões do mundo têm em 
comum? Simples: eles são a mesma pessoa!

No fi lme, que é baseado no livro de mes-
mo nome, escrito pelo próprio protagonista, 
acompanhamos toda a trajetória de Ben Car-
son, referência mundial na medicina – des-
de seu mau desempenho inicial na escola, 
passando pelo difícil temperamento na ado-
lescência, até fi nalmente se encontrar na 
faculdade de medicina. 

Mas Ben, apesar de todo o brilhantismo e 
inteligência, enfrenta problemas pessoais, e 
sofre para deixá-los de lado e conseguir fo-
car no trabalho – o que se agrava ainda mais 
quando uma cirurgia de extrema difi culdade 
se aproxima. Um procedimento que, depen-
dendo do resultado, pode mudar a história 
dele para sempre.

9revista
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O APANHADOR NO CAMPO DE CENTEIO

Holden Caulfi eld tem 17 anos e muitas dúvidas – sobre 
o que quer fazer, sobre as pessoas que fazem parte da 
vida dele e assim por diante.

Após ser expulso da escola em que estuda, ele resol-
ve voltar à cidade de seus pais – sem avisá-los! – para 
tentar se conectar com pessoas que possam lhe ensi-
nar algo de valor – e a quem ele também possa passar 
algo positivo.

A partir dessa “aventura”, o adolescente começa a 
entender um pouco mais sobre a vida e, especialmente, 
sobre si, proporcionando refl exões valiosas.

O apanhador no campo de centeio foi apontado pela 
editora Modern Library e seus leitores como uma das 
cem principais obras de literatura da língua inglesa do 
século XX. Vale a pena ler!

O RITMO DA VIDA

Você já parou para pensar se a sua 
“atual versão” é a sua “melhor ver-
são”? Neste momento, você está 
sendo o melhor que pode ser? No li-
vro O ritmo da vida, de Matthew Kelly, 
essas e outras questões que podem 
ajudá-lo a se tornar o melhor que você 
pode ser são colocadas em pauta.

O autor explica que a vida é feita de 
escolhas, e que cada decisão que to-
mamos tem o poder de mudar nosso 
futuro. Uma das conclusões a que ele 
chega, então, é que a melhor forma de 
fazermos boas escolhas é pensando 
como a nossa melhor versão pensa-
ria. Para isso, ele sugere que deixe-
mos as sensações do momento de 
lado para que a melhor versão de nós 
mesmos possa decidir. Parece com-
plexo? Leia o livro e entenda como 
essas refl exões são importantes!

5

 FICA A DICA 
Livro: O apanhador no campo de centeio
Autor: J. D. Salinger
Editora: Editora do Autor
Lançamento: 1951
Páginas: 207

B

 FICA A DICA 
Livro: O ritmo da vida
Autor: Matthew Kelly
Editora: Sextante
Lançamento: 2005
Páginas: 256

6
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O TEATRO MÁGICO

O Teatro Mágico é um grupo musical que não res-
tringe seu trabalho apenas à música! Somemos 
à receita de sucesso desse projeto superbrasilei-
ro que, desde 2003, vem conquistando a aprova-
ção da crítica (e o coração dos fãs), boas doses 
de poesia, literatura, política, teatro e componen-
tes do circo.

Com uma sonoridade incrível e letras cheias 
de boas ideias, é no palco que a magia acontece. 
Por isso, se você ainda não conhece o grupo, a 
sugestão é que não apenas ouça suas músicas, 
mas assista a uma de suas performances – ao 
vivo ou pelo YouTube. A gente aposta que você 
vai se apaixonar! Afi nal, O Teatro Mágico, mais 
que uma experiência musical, é uma experiência 
cultural! B B

 FICA A DICA 
Encontre no Spotify: O Teatro Mágico
Site: http://oteatromagico.mus.br/2016

 FICA A DICA 
Encontre no Spotify: Supercombo
Site:www.supercomborock.com

7

SUPERCOMBO

Vem do Espírito Santo uma das bandas que 
melhor representam o rock brasileiro con-
temporâneo: a Supercombo, que é formada 
por músicos de diferentes perfi s, faz um som 
original e fala diretamente com os jovens por 
meio de letras atuais e que permitem uma 
refl exão sobre amor, presente e futuro, ami-
zade e outros temas do cotidiano.

A banda já lançou três álbuns e, em 2014, 
a música “Piloto automático” (do disco 
Amianto), foi a segunda canção mais com-
partilhada do Spotify.

Em 2015, Supercombo participou do pro-
grama Superstar, da Rede Globo, o que con-
tribuiu para o aumento de sua popularidade. 

8
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O grande poeta português Fernando Pessoa cer-
ta vez escreveu:

"Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive."

Já se passaram algumas décadas desde que esse 
poema foi publicado, mas sua mensagem continua 
atual. Aliás, ela parece ser ainda mais importante no 
momento...

Acontece que hoje em dia falar com quem está lon-
ge é fácil. Basta uma mensagem de texto em uma rede 
social aqui, um áudio em outra acolá, um bate-papo em 
tempo real (e com vídeo!) em uma terceira e, pronto, 
estamos todos conectados e com a impressão de ter-
mos vencido as barreiras das distâncias físicas.

Inter
Está na hora de 
interagir de verdade!

Porém, ao mesmo tempo, são essas mesmas re-
des sociais que nos distanciam de quem está do ou-
tro lado da mesa de jantar, ao nosso lado no sofá da 
sala. Com o mundo virtual na palma de nossas mãos, 
vemos a qualidade das nossas interações reais cair 
drasticamente... Nós deixamos de “ser inteiros”!

Reflita: sobre o que mesmo sua mãe estava falan-
do ontem, enquanto você lia uma piadinha compar-
tilhada por um amigo no grupo do WhatsApp? E qual 
era a reclamação do seu pai enquanto você dava uma 
conferidinha na timeline do Facebook? Não sabe res-
ponder? Então, você sofre desse mal.

Mas é preciso reverter isso. Amigos, familiares, 
colegas e professores precisam que sejamos sempre 
inteiros. Para isso, a cada conversa, o celular deve 
estar no bolso e os olhos e os ouvidos devem estar 
100% ligados nas palavras e nos gestos das pessoas 
com quem interagimos. Nada pode ser mais impor-
tante do que o momento que vivemos. O resto é pas-
sado ou futuro. Viva o presente!

ação
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bom plano e determinação para executá-lo.
Portanto, tenha em mente que, por mais que seja 

importante planejar onde você quer estar daqui a 
cinco anos e definir o que quer estar fazendo aos 
20, 25, 30 anos, mais importante ainda é entender 
que suas escolhas de hoje trazem consequências 
amanhã, e levar isso em consideração na hora de 
decidir quais serão os próximos passos na sua jor-
nada é fundamental para garantir que os objetivos 
traçados ontem sejam, de fato, alcançados amanhã. 
Afinal, quando você escolhe algo mais de acordo 
com sua vocação, está desenvolvendo um talento 
seu, e ficará mais tranquilo e mais produtivo. Quan-
do escolhe algo mais difícil, ou longe do seu campo, 
vai gastar muito mais energia – apesar de isso não 
significar que você não possa conseguir sucesso 
naquela área!

Dessa forma, sua ponte para o futuro será a mais 
sólida possível.

FuturoUma ponte para o futuro

Quase todo mundo tem na ponta da língua uma 
resposta para a pergunta “O que você quer ser 
quando crescer?” Porém, o que muitos não 

sabem é como responder a este outro questiona-
mento: “O que você está disposto a fazer para alcan-
çar seus objetivos?”. 

Como disse Bernardinho, o técnico da vitoriosa 
seleção brasileira masculina de vôlei, “a distância 
entre o sonho e a realidade chama-se disciplina”. E 
isso significa que as suas vitórias no futuro depen-
dem, muito, do seu trabalho no presente. 

Pare para pensar: uma velhice saudável depende 
de uma juventude com bons hábitos alimentares, 
uma rotina de exercícios físicos, equilíbrio entre vida 
pessoal e profissional e assim por diante, não é mes-
mo? Além disso, o reconhecimento na carreira vem 
depois de anos de dedicação, busca constante por 
novos conhecimentos, erros e acertos, etc. É a velha 
história: o futuro se constrói no presente – com um 
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Pare e pense em como seria caótico o trânsito caso não exis-
tissem regras. Com cada motorista dirigindo na velocidade de 
sua preferência e no sentido que mais lhe agradasse, esta-

cionando o carro do jeito que achasse melhor e decidindo por conta 
e risco quando parar ou avançar em determinada via, o número de 
acidentes com certeza seria (ainda) maior; e o de vítimas, também.

Agora reflita sobre como seria difícil decidir quem levaria o troféu 
de campeão de um torneio de tênis se não houvesse uma definição 
de quando o jogo termina, do que pode ou que não pode ser feito, do 
tamanho certo da bolinha e assim por diante. Todo mundo acharia 
estar certo e que mereceria o título, não é mesmo?

Já entendeu aonde queremos chegar? Na importância das re-
gras, é claro!

Pois o mesmo vale para a vida em sociedade. Existem regras de 
convivência que, apesar de não serem oficiais como as do trânsito 
e as esportivas, fazem toda a diferença no dia a dia em comunidade 
e ajudam a manter a harmonia – em casa, na escola, no trabalho ou 
mesmo no supermercado ou dentro de uma loja.

Por exemplo...
Não custa nada desligar o celular ou deixá-lo no modo “vibrar” 

quando estiver em aula, na igreja, no cinema ou conversando com 
amigos. Do mesmo jeito, é superfácil colocar as coisas de volta onde 
elas estavam depois de usá-las (ou se desistir de comprá-las!). Fi-
car quieto enquanto outras pessoas estão dormindo é sinal de res-
peito – e vai ajudar a prolongar as relações positivas, pode apostar. 

Nada disso é lei, mas tudo isso (e muito mais) faz diferença no 
dia a dia em comunidade. Assim, merece ser levado a sério e respei-
tado como se fosse oficial.

Portanto, identifique as regras de convivência dos ambientes 
que frequenta e passe a segui-las. Você ganhará em troca o res-
peito e a admiração dos outros, além da paz interior, que é igual-
mente prazerosa.
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S U S T E N T A
Pegadas pequenas para 
um mundo grande

você descarta o lixo produzido em sua casa, você des-
cobrirá qual é o tamanho atual da sua pegada ecológi-
ca e o que isso representa no todo (quantos planetas 
Terra seriam necessários caso todos os habitantes do 
mundo tivessem o mesmo estilo de vida que o seu).

Conhecer essa informação é o primeiro passo para 
repensar seus hábitos e garantir que as marcas que 
você deixa todos os dias no planeta sejam cada vez 
mais sustentáveis. Afinal, após descobrir, por exemplo, 
que seu estilo de vida está um pouco acima da capaci-
dade natural de regeneração de recursos do planeta, 
de modo que seu padrão de consumo demanda mode-
radamente mais do que a Terra pode repor, você com 
certeza vai refletir sobre suas atitudes e seus hábitos 
de consumo e, consequentemente, pensará sobre 
como pode diminuir o tamanho da sua pegada e, as-
sim, cuidar melhor do planeta. Não é mesmo?

E aí, bora descobrir qual é o tamanho da sua pegada?

Assim como você deixa sua marca quando ca-
minha pela areia fofinha da praia, ao escolher 
trocar o celular velhinho (mas que funciona!) 

pelo lançamento da sua marca preferida, comprar 
uma roupa nova mesmo tendo o armário cheio, deixar 
de reciclar o lixo por pura preguiça e tomar aquele ba-
nho muito demorado, você está deixando uma mar-
ca no planeta. É a sua “pegada ecológica” – que, se 
tem mais ou menos essas características, deve estar 
meio grandinha! Esse é um conceito tão importante 
que já virou índice. 

Por meio do site http://www.suapegadaecologica.
com.br/, você consegue descobrir qual é o impacto de 
suas escolhas mais simples e corriqueiras no planeta. 

Em poucos minutos, depois de responder a algu-
mas perguntas como com que frequência você come 
carne vermelha, que tipo de lâmpada usa em casa, 
quantas vezes toma refrigerante por semana e como 

B I L I D A D E
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“Quando a gente muda, o mundo muda com 
a gente, e a gente muda o mundo com a 
mudança da mente. Na mudança de atitu-

de, não há mal que não se mude nem doença sem 
cura. Na mudança de atitude, a gente fica mais segu-
ro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro.” 
(Gabriel, o Pensador)

Assustados com as notícias ruins que vemos dia-
riamente, muitas vezes temos a sensação de que o 
mundo não tem solução, de que não existe nada que 
possamos fazer para acabar com os problemas que 
assolam a humanidade.

Mas não é bem assim. Há diversas pequenas 
ações que cada um de nós pode executar em nosso 
dia a dia, no “nosso mundo”, e que protagonizam a 
construção de um mundo melhor. São as chamadas 
“nanoatitudes”, práticas que nos ajudam a exercitar a 
capacidade de fazer o bem.

Plantar uma árvore, ler uma história para um ido-
so que mora em um lar de repouso, contribuir com 

solidariedade

Mude seu mundo para mudar o nosso mundo
uma ONG de proteção aos animais, reciclar o lixo, 
brincar com crianças em orfanatos... Tudo isso (e 
muito mais), em conjunto com as nanoatitudes de 
milhares de pessoas espalhadas pelo planeta, ajuda 
a mudar o mundo!

Isso é solidariedade, algo que às vezes você faz 
pensando no bem-estar do outro, mas que acaba re-
fletindo no seu projeto de vida, porque contribui para 
a construção do seu caráter, ajuda a desenvolver 
seus valores e faz de você uma pessoa melhor.

Quer incorporar essa ideia à sua rotina? Siga estas 
sugestões:
1) Acesse http://www.circuitoprojetodevida.com.br 

e confira as nanoatitudes que são apresentadas. 
Elas vão inspirá-lo a iniciar essa jornada. 

2) Olhe para os grupos sociais a que você pertence 
(família, escola, igreja, bairro...), identifique os pro-
blemas que eles enfrentam e pense no que você 
pode fazer para minimizá-los (não obrigatoriamen-
te resolvê-los).
Mudar seu mundo é o primeiro passo para mudar o 

mundo todo. Mãos à obra!
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AMI
ZADE
Mais do que um amigo, um irmão!

Quando o assunto é amizade, muita gente pensa logo no colega de escola, 
na turma do esporte, na galera do bairro... enfim, nos amigos que fazemos 
ao sair de casa. Porém, se você parar para pensar, seu primeiro grande 

amigo dorme na cama ao lado da sua – ou no quarto que fica a poucos metros do 
seu: é o seu irmão/a sua irmã.

É verdade que essa é uma amizade diferente. Afinal, vocês não se tornaram 
amigos porque tinham gostos parecidos ou porque ambos sonhavam com o dia 
em que se tornariam médicos, por exemplo. Tudo começou quando seus pais re-
solveram ter mais de um filho, dando a você um irmão mais novo – ou ao seu 
irmão mais velho um caçula com quem ele pudesse brincar, dividir bons e maus 
momentos (e os brinquedos, né?) e assim por diante.

Mas passar a olhar essa relação como uma amizade só lhe trará benefícios, 
pois os laços familiares são eternos, e, ao garantir que de dentro de casa saiam 
seus melhores amigos, você assegurará que ao longo da vida tenha sempre al-
guém para ajudá-lo, para comemorar suas conquistas, torcer para você conseguir 
vencer os desafios que o seu caminho apresentar, enfim, para estar ao seu lado.

Portanto, deixe as diferenças de lado, abra os olhos para contemplar o que une 
você e seus irmãos e lembre-se de um ditado muitas vezes usado para se referir 
aos amigos de fato escolhidos por nós: mais do que um amigo, um irmão. Ele sin-
tetiza em poucas palavras a importância dos irmãos em nossas vidas.

Não tem um irmão ou uma irmã? Faça de seus amigos seus irmãos da vida. 
Eles se sentirão honrados em desempenhar esse papel!
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Criatividade para enfrentar 
leões  

Richard Turere é um menino que vive na região 
sul do Parque Nacional de Nairobi, no Quênia. Até 
pouco tempo, sua comunidade enfrentava um 

problema sério: leões viviam atacando os animais das 
fazendas da região. 

Desde os nove anos, Richard, assim como outros me-
ninos, foi incumbido da tarefa de cuidar dos bois da famí-
lia. Para isso, ele tentou algumas manobras para afastar 
os leões – como fogo e espantalho. Certa noite, ele ficou 
caminhando com uma tocha nas mãos e percebeu que 
os “reis da selva” não apareceram. Assim, descobriu que 
os animais tinham medo da luz em movimento!

Sabendo disso, o pequeno inventou um tipo de cerca 
elétrica em que as luzes piscavam em diferentes pontos. 
Dessa forma, os leões acreditam que a luz está em movi-
mento e não chegam perto da boiada. Com isso, ele resol-
veu o problema de seu pai. E, mais: instalou mais algumas 
dessas cercas e resolveu o problema de grande parte de 
sua comunidade. Agora, eles podem conviver em paz com 
os leões, sem precisar matá-los para se defender.  

Essa história mostra que não existe isso de ser muito 
novo (ou muito velho) para fazer qualquer coisa. Além 
disso, revela que sempre é possível enxergar novas for-
mas de resolver velhos problemas. Antes da invenção de 
Richard, a única maneira de resolver o problema da co-
munidade era matando os leões, mas o menino mostrou 
que, com criatividade, era possível superar as dificulda-
des sem precisar usar a violência. 

Quais leões estão à sua volta? O que você tem feito 
para solucionar seus problemas? 

Esperamos que essa história inspire você a investir 
seu tempo e sua criatividade para tentar resolver as di-
ficuldades em sua família, escola e da sua comunidade. 
Uma simples ideia pode mudar sua vida – e a de muitas 
pessoas. 

Para saber mais sobre a história de Richard Turere, 
acesse: bit.ly/richard_turere
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segu
rança

Você já parou para pensar sobre o que é segu-
rança? Gostaríamos de convidá-lo a refletir 
sobre isso.

Para muitos, segurança é:
• Tirar nota dez em todas as provas.
• Ter amigos sempre dispostos a ajudar.
• Poder contar com a ajuda dos pais em todos os mo-

mentos.
De fato, tudo isso faz com que nos sintamos mais 

seguros. Mas, na verdade, segurança é a sensação 
de estarmos protegidos de perigos, riscos ou perdas. 
Desde que saímos da barriga de nossas mães (um lu-

Como lidar com a 
equação segurança x 
medo

gar muito seguro, diga-se de passagem), buscamos 
essa sensação.

E essa busca está totalmente ligada aos nossos 
instintos. Para entender o que isso significa, é só 
pensar em uma situação em que pressentimos qual-
quer perigo: nossos sentimentos ficam alarmados e 
fazemos de tudo para nos defender do que ameaça 
nossa paz. 

ENCARE SEUS MEDOS
Ou seja, é inevitável: às vezes, é preciso passar 

por momentos de instabilidade para poder se desen-
volver e evoluir. Estas dicas podem ser úteis nessas 
ocasiões:
• Equilibre os desafios, sempre avaliando os riscos e 

as suas consequências. 
• Pense assim: se você não enfrentar o medo de al-

tura, jamais conseguirá apreciar a bela vista lá do 
alto. Mas, se ignorar todos os seus instintos, pode 
acabar se machucando na subida. 

• Preze sempre por sua segurança e seu bem-estar, 
mas não deixe de enfrentar desafios por insegu-
rança. 

• Não tenha medo de pedir ajuda. Às vezes, um ponto 
de vista diferente do seu pode fazer você entender 
os riscos reais do que está à sua frente. 
Assim, equilibrar a equação segurança x medo fi-

cará muito mais fácil!
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Somos todos membros 
de uma mesma família

Em 1961, o psicólogo norte-americano Stanley 
Milgram desenvolveu a “teoria dos seis graus de se-
paração”, que concluiu, por meio de um experimento 
de envio de cartas*, que estamos a cerca de seis laços 
de amizade para conhecer qualquer pessoa do mundo. 

Com o surgimento da internet, ficou ainda mais fá-
cil entender isso. Por meio das conexões que as redes 
sociais nos permitem fazer, podemos estar ligados 
a pessoas que moram no mesmo bairro que nós e 
àquelas que vivem no Japão com uma simples busca.

Indo mais a fundo, poderíamos dizer que somos pa-
rentes de cidadãos de todo o globo. Duvida? Em 2014, 
o escritor AJ Jacobs recebeu um e-mail de um desco-
nhecido dizendo: “Você não me conhece, mas eu sou 
seu primo de 12º grau”. Na mensagem, o primo muito, 
muito distante contava que havia feito uma árvore ge-
nealógica com 80 mil pessoas, incluindo Jacobs, Karl 
Marx e vários aristocratas europeus! 

lia
Famí

A partir daí, Jacobs começou a estudar a genealo-
gia e percebeu que a internet revolucionou esse ramo 
da ciência. Páginas colaborativas, como Wikipédia, 
permitem rastrear nossos ancestrais mais antigos. 
No site Geni (geni.com), há uma árvore genealógi-
ca mundial com 103 milhões de pessoas em todo o 
mundo – e todas elas possuem algum parentesco 
(seja por sangue, seja por casamento). 

Então, indo desde a teoria dos seis graus de se-
paração até às árvores genealógicas modernas, 
podemos perceber que, no fundo, somos parte de 
uma mesma grande família. É como se a ciência e a 
tecnologia confirmassem o que já sabemos há muito 
tempo: somos todos filhos de Deus e estamos todos 
conectados de alguma forma. Que tal? :)

Você conhece a história de sua família? Quem são 
seus avós, bisavós, tataravós?

*Entenda melhor a teoria de Stanley Milgram acessando http://bit.
ly/6-graus-sep
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E, para encontrar um trabalho que você ama de 
verdade, é preciso se conhecer muito bem – saber 
quais são seus valores, o que mais dá satisfação em 
sua vida, o que lhe inspira, no que você é bom e assim 
por diante.

Além disso, seus pontos fracos não devem preju-
dicar sua decisão sobre que rumo seguir. Por exem-
plo: se você gosta de contar histórias, mas não vai 
muito bem em Português na escola, não precisa 
abandonar o sonho de ser escritor ou jornalista. Ha-
bilidades técnicas podem ser desenvolvidas ao longo 
do caminho, mas a paixão é algo mais natural. E ela 
vai ajudá-lo a ter foco e determinação para melhorar 
as habilidades fundamentais para o sucesso na car-
reira escolhida.

Ou seja, sucesso de verdade não é ganhar o salá-
rio mais alto, nem ser o profissional mais premiado. 
Tudo isso é consequência. Sucesso mesmo é fazer o 
que se ama com carinho, dedicação e propósito. 

Pense nisso na hora de escolher que carreira se-
guir, seja feliz e conquiste o verdadeiro sucesso! 

Carreira

Sobre amor, carreira, 
sucesso e felicidade

Você já parou para pensar sobre qual é a sua de-
finição de “carreira de sucesso”?
Não? Pois saiba que a sua resposta a essa per-

gunta pode ser crucial para sua qualidade de vida e 
seu bem-estar. Afinal, a visão de sucesso influencia 
muito na decisão de que profissão seguir, que traba-
lho fazer.

Para começar, saiba que se sucesso, para você, 
está baseado em “ter” (riqueza) e não em “ser” (feli-
cidade), é bem provável que você esteja caminhando 
na direção errada. Porque você até pode decidir ser 
médico para ganhar um bom salário, por exemplo; 
mas, se não gostar de ajudar pessoas, dificilmente 
será um bom profissional e, consequentemente, não 
ganhará tão bem quanto gostaria. 

Assim, na verdade, um dos pilares do verdadeiro 
sucesso é o amor pela profissão.
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Existem fases da vida em que estudo e/ou trabalho ocupam a maior parte da 
agenda diária das pessoas. Para muita gente, isso acontece pela primeira 
vez durante o ensino médio, por causa do vestibular. 

No ano do "terceirão", qualquer assunto que não esteja relacionado ao que "cai 
na prova", qualquer livro que não faça parte da lista de leitura obrigatória das uni-
versidades dos sonhos, qualquer notícia irrelevante para os estudos passa longe 
do radar do vestibulando preocupado em garantir sua aprovação.

Porém, não deveria, porque apesar de o foco ser fundamental na busca por 
grandes objetivos, os momentos de diversão, de lazer e até mesmo de ócio nunca 
perdem a importância. 

Segundo o psiquiatra norte-americano Stuart Brown, que é presidente do Ins-
tituto Nacional para Brincadeiras, atividades lúdicas, quando incorporadas ao co-
tidiano, ajudam no desenvolvimento social, emocional e cognitivo, além de com-
baterem o estresse e contribuírem para aumentar a criatividade. Ou seja, diversão 
faz bem para a saúde da mente e do corpo! Quer vantagem maior?

Quem também observou isso foi a Volkswagen, que desenvolveu a "teoria da 
diversão"*, que comprova que simples brincadeiras podem mudar o comporta-
mento das pessoas para melhor. Por exemplo: mais lixo é jogado na lixeira quando 
ela "reage" a cada novo item que "engole" e mais gente troca a escada rolante pela 
normal quando os degraus são teclas de um piano (divertido, não?).

Você não vai contestar essas evidências todas, vai? :)
Portanto, nada de dizer que não tem tempo para brincadeira. Brincar é crescer, 

amadurecer, interagir. E tudo isso vai ajudá-lo na construção do seu projeto de 
vida. Pode apostar. E bora brincar!

*Acesse http://bit.ly/teoria-da-diversao para assistir os vídeos dessa campanha

Sempre é tempo 
de brincar

VERsão
DI
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Walt Disney disse, certa vez: “Se podemos so-
nhar, também podemos tornar nossos sonhos 
realidade.”

E ele estava muito certo!
No entanto, o caminho para a realização dos sonhos 

nem sempre é dos mais tranquilos. Aliás, muitos sonha-
dores costumam refletir sobre qual é a distância que 
se deve percorrer para realizar um sonho. Apesar de a 
resposta variar de pessoa para pessoa, a verdade é que, 
muitas vezes, essa é uma jornada desconhecida e desa-
fiadora – mas muito, muito incrível!

Alguns enxergam os sonhos como algo muito distan-
te, que não pertence à sua realidade. Outros os consi-
deram verdadeiros guias de vida. Independentemente 
da forma como você encara seus sonhos, o que pode 
transformá-los em realidade é uma coisa só: ação! 

Se você tem um sonho, o primeiro passo para trans-
formá-lo em realidade é entender o que o tornará possí-
vel. O que você precisa estudar? Quais conhecimentos 
precisa ter? Como poderá investir nesse sonho? O que 
deve fazer para que tenha tudo o que precisa para alcan-
çar seu objetivo? E assim por diante.

Além disso, é necessário entender que o sucesso não 
surge da noite para o dia; é preciso dedicação e persis-
tência para chegar ao topo; não se deixar abalar pelos 
pensamentos negativos e críticas; e não ficar esperando 
que as outras pessoas lutem pelo que você quer. Seus 
sonhos são sua responsabilidade!

E lembre-se: nunca é muito cedo ou muito tarde para 
sonhar. Sonhe hoje e sonhe sempre, mas não deixe de 
acreditar no poder dos sonhos para a sua vida e na im-
portância do trabalho e da dedicação para tornar esses 
sonhos realidade.

Como construir um sonho
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Liberdade de escolha: 
caminho para a 
autorrealização 

A vida é feita de escolhas! Desde as mais co-
muns do dia a dia – como qual roupa usar e o 
que comer no jantar – até as mais profundas 

e complicadas – como que profissão seguir e com 
quem se casar.

Simples ou complexa, cada escolha que você faz 
atua na construção da sua identidade. A roupa que 
usa, a comida que come, os livros que lê etc. definem 
quem você é e o incluem em diferentes grupos: dos 
que seguem (ou não) a moda, dos que comem (ou 
não) de maneira saudável e assim por diante.

Mas, além das escolhas em si, a possibilidade de 
poder escolher também contribui para o bem-estar. 
O fato de poder optar entre diferentes caminhos dá a 
deliciosa sensação de liberdade...

E, falando em liberdade, as escolhas que você faz 
não precisam ser definitivas. Você pode, sim, mudar 
de ideia e voltar atrás em uma decisão caso perceba 
que ela não era a melhor possível. E isso pode mudar 
sua vida para melhor!

Se, por exemplo, você decidir ser arquiteto e, du-
rante a faculdade ou nos primeiros anos de trabalho, 
perceber que essa não é a carreira ideal para o seu 

H
A
S
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perfil, pode fazer uma nova escolha e começar ou-
tro curso. O tempo dedicado à primeira tentativa não 
poderá ser recuperado, mas os conhecimentos ou as 
experiências adquiridas não são descartáveis; são 
sempre experiências que podem nos ajudar.

Entenda que é muito melhor reiniciar a trajetória 
profissional em busca de algo que faça você feliz do 
que ficar preso a uma escolha só por medo de mudar 
e acabar sendo infeliz para sempre. 

Porém, isso não significa que você deva desistir 
de suas escolhas quando a primeira dificuldade surgir, 
mas que você tem liberdade para repensar suas deci-
sões e buscar caminhos melhores quando sentir que 
não dá mais para insistir em uma opção. Nunca é tarde 
para construir as pontes que o levarão à felicidade. 
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Segundo o Ministério do Meio Ambiente, atual-
mente, a humanidade consome 30% mais recursos 
naturais do que a capacidade de renovação da Terra. 
Com base nesse dado, acredita-se que, se os padrões 
de consumo e produção se mantiverem nos níveis 
que estão hoje, em menos de cinquenta anos serão 
necessários dois planetas para atender às necessi-
dades de água, energia e alimentos da humanidade.

Preocupante, não? 
Mas é possível reverter esse panorama! Para isso, 

para começar, é preciso que todos nós pratiquemos o 
consumo consciente, que, de acordo com o Instituto 
Akatu*, é orientado pelos seguintes princípios: 

c
o
n
s

Os 12 princípios do 
consumo consciente

1. Planeje suas compras – a impulsividade é inimiga 
do consumo consciente.

2. Avalie os impactos do seu consumo no meio am-
biente e na sociedade. 

3. Consuma apenas o necessário.
4. Não compre outra vez produtos e embalagens que 

você pode consertar, transformar e reutilizar.
5. Separe o lixo e contribua para a economia de recur-

sos naturais, a redução da degradação ambiental e 
a geração de empregos. 

6. Use crédito conscientemente.
7. Conheça e valorize as práticas de responsabilidade 

social das empresas. 
8. Compre do comércio legalizado e contribua para 

gerar empregos estáveis e para combater o crime 
organizado e a violência. 

9. Contribua para a melhoria de produtos e serviços 
enviando sugestões e críticas para as empresas.

10. Divulgue o consumo consciente.
11. Exija dos políticos propostas e ações que viabilizem 

e aprofundem a prática de consumo consciente. 
12. Avalie constantemente os valores que guiam 

suas escolhas e seus hábitos de consumo.

Converse com sua família e seus amigos e trans-
forme tudo isso em hábito e veja seu bolso, a socieda-
de e o planeta agradecerem!

*Acesse http://www.akatu.org.br/ e saiba mais sobre essa ONG 
que trabalha pela conscientização e pela mobilização para o con-
sumo consciente

umo
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Para um novo caminho, novas possibilidades
pre é fácil encontrar novos bons rumos. Pode ser que, 
no meio do seu novo caminho, você descubra que a 
trajetória que escolheu estava errada. Isso, porém, 
não é completamente ruim, pois os erros trazem mui-
tos aprendizados. 

Aliás, você sabia que Thomas Edison, o inventor da 
lâmpada elétrica, falhou inúmeras vezes antes de ter 
sucesso? Inclusive, uma de suas frases mais famo-
sas é a que diz: “Eu não falhei, encontrei mil soluções 
que não davam certo.” 

Portanto, se você acha que pode fazer algo dife-
rente, que pode resolver uma conta de forma inco-
mum, que pode criar um projeto de maneira alterna-
tiva ou que pode alcançar um objetivo fazendo ações 
diferentes, tente! Se você não tentar, nunca vai saber 
se estava no caminho certo. Faça como os grandes 
inventores da história e procure novas maneiras de 
enxergar o mundo. Talvez suas descobertas possam 
mudar a humanidade. Que tal?

CAMINHOS

Nada é mais mortal para a criatividade do que 
o comodismo. Se você já questionou algo e 
ouviu a resposta “sempre foi assim”, sabe do 

que estamos falando.
O fato de que algo é feito exatamente da mes-

ma maneira há muitos e muitos anos não quer di-
zer que não existem outras formas de se realizar 
aquela ação. Pelo contrário. Seguir um caminho 
alternativo ao que todos seguem é, muitas vezes, 
a melhor maneira de descobrir novas (e melhores) 
possibilidades.

Porém, é claro que não dá para ser “do contra” o 
tempo todo. É preciso avaliar quando um outro rumo 
é uma boa alternativa, pois todo desvio de rota deve 
ter um propósito. Não vá sair por aí andando de ponta 
cabeça só para questionar o fato de que todos andam 
com as pernas, por exemplo. Essa “mudança de hábi-
to” só vai lhe dar dor de cabeça!

Além disso, é preciso ter em mente que nem sem-
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A
F
E
T
O O poder do afeto

O ser humano tem um poder magnífico em sua 
mente e em suas mãos: por meio de pensa-
mentos e ações, pode construir coisas incrí-

veis, mas, com essas mesmas ferramentas, também 
pode causar destruição. O que se cultiva e o que se 
destrói ao longo do caminho depende da motivação 
de quem está no comando. 

Você já parou para pensar o quê, no dia a dia, por 
meio de pequenos gestos, você constrói ou destrói?

Por exemplo: quando você conhece alguém, iden-
tifica-se com essa pessoa, tem carinho por ela e com-
partilha momentos juntos com ela, nasce uma bela 
amizade. Quando você não se importa com o senti-
mento do outro, é agressivo e não respeita o espaço 
alheio, desfaz laços de confiança e de respeito. 

A verdade é que nem sempre o mal é causado de 
forma consciente. Um pensamento ruim (inveja, rai-
va, medo etc.) basta para que estragos sejam gera-
dos. No fundo, tudo está conectado à nossa mente, 
pois o que pensamos se reflete em nossas ações e 
palavras – e estas, por sua vez, afetam a nós mes-
mos e a todos à nossa volta. Por isso, é importante 
“treinarmos” nossa mente para que possamos nos 
concentrar em coisas positivas.

Nesse sentido, é fundamental nos conhecermos. 
Pense: você sabe o que o deixa triste? O que deixa 
você alegre? Quais ações afetam você direta e indi-
retamente no dia a dia? Conhecendo mais profunda-
mente seus sentimentos, você poderá entender me-
lhor como lidar com eles. E, estando mais consciente 
de seus pensamentos e ações, estará mais aberto a 
compreender o próximo e a ajudá-lo também. 

Então, será que seus pensamentos estão contri-
buindo para você construir ou destruir coisas no dia a 
dia? Quanto mais você pensar em coisas boas, mais 
bem fará (a si próprio e aos outros) e mais maravi-
lhas construirá ao longo do seu caminho. Isso é afeto! 
Pense nisso.
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O tema do Prêmio Caixa Jornalismo Ambiental de 2015 era “Inova-
ção e Desenvolvimento Sustentável”. Com base nele, resolvemos 
escrever sobre bioconstruções (construções sustentáveis, reali-
zadas com barro, pedra, bambu, tijolo ecológico etc.).

Pesquisamos e lemos muito sobre o tema para escrever 
a matéria. Falamos com profi ssionais que entendem sobre 
o assunto, pessoas com boas iniciativas e que têm bio-
construções e/ou que praticam uma vida sustentável, 
e assim por diante. Mas apesar de todo trabalho, não 
imaginávamos que ganharíamos o prêmio. Essa 
conquista foi muito importante porque consagrou 
todo nosso esforço. 

Esperamos que este seja o primeiro de 
muitos prêmios, porque acreditamos que 
conquistas como essa geram muitas 
oportunidades de mostrarmos nosso 
trabalho e de colocarmos em prática 
tudo o que aprendemos em sala 

de aula. Além dis-
so, essa iniciativa da 

Unochapecó e da Caixa 
Econômica Federal faz 

com que os acadêmicos 
comecem a pensar em qual 

veículo de comunicação irão 
trabalhar futuramente, com qual 

linha de trabalho possuem mais afi -
nidade. Isso facilita até mesmo para a 

escolha de uma pós-graduação.
Por último, destacamos o ensinamen-

to que tivemos sobre a importância dos 
cuidados com o meio ambiente ao produzir a 

reportagem. Às vezes, pensamos: “Eu não vou 
plantar uma árvore porque ninguém planta”, “Não 

vou desligar a torneira enquanto escovo os dentes 
porque ninguém faz isso”, mas se todos fi zessem sua 

parte, o mundo estaria melhor!

EMILY MACHADO E JANETE COSTA, ACADÊMICAS DE 
JORNALISMO DA UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO 

DE CHAPECÓ (UNOCHAPECÓ)

VIDA
UM PRÊMIO
PARA A

1

2

3

5

4
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Eu estava no quinto ano quando mem-
bros do Grupo Marista foram até minha 
escola e apresentaram o programa Vida feliz 
na sala em que eu estudava. A apresentação 
deles me deixou muito animada, e, logo que tive a 
oportunidade, iniciei um curso por correspondência. 
Pouco depois do fi m do curso comecei a interagir com 
outros membros do grupo e passei a conhecer mais da 
vida Marista. Mas eu queria mais. Então, iniciei o curso de 
liderança juvenil e em seguida passei a ser voluntária no 
projeto Pequeno cidadão, que hoje é Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos.

Fui voluntária durante um bom tempo, ajudando tanto no projeto quan-
to nas colônias de férias. O tempo foi passando, o centro social cresceu, 

o número de crianças aumentou e houve uma mudança no quadro de 
funcionários e irmãos. Nessa mudança, acabei me afastando das mi-

nhas atividades. Porém, um tempo depois recebi o convite de inte-
grar o programa Vida feliz e resolvi aceitar.

Como voluntária, aprendi e aprendo ainda muitas coisas, 
como a importância de superar meus medos, enfrentar de-

safi os e fazer coisas que eu nunca imaginava que conse-
guiria – como falar em público. Sim, coisas simples, mas 

que simbolizam grande crescimento para mim. Além 
disso, amo estar com crianças e jovens e trabalhar 

para ajudar no desenvolvimento deles, e o progra-
ma me proporciona isso. 

Recomendo esse tipo de atividade para to-
dos. Essa troca faz um bem danado.

ALINE PEREIRA MACHADO, VOLUNTÁ-
RIA DO PROGRAMA VIDA FELIZ EM 

DOURADOS (MS)

NA 
MISSãO 
MARISTA

DE CORPO E ALMA

No ano passado, Aline 
Pereira Machado par-
ticipou da formação 
e convivência dos 
voluntários Maristas 
do Programa Vida Feliz 
- Projeto SIGA+:) em 
Jardim e Bonito - MS. 
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1DO ENCON-
TRO DE QUA-

TRO AMIGOS INQUIETOS, QUE SE 
PERGUNTAVAM SE EXISTEM ESCOLAS 

TRANSFORMADORAS, QUE FOGEM DO PA-
DRÃO, SURGIU UM PROJETO REVOLUCIONÁ-

RIO, QUE VISAVA PRODUZIR UM LIVRO SOBRE 
INICIATIVAS INSPIRADORAS DE EDUCAÇÃO 
ESPALHADAS PELO MUNDO: O COLETIVO 

EDUC-AÇÃO, QUE PERCORRERIA NOVE 
PAÍSES, NOS CINCO CONTINENTES, 

PARA MAPEAR A EDUCAÇÃO 
QUE DÁ CERTO.

2 O grupo era 
formado por André 

Gravatá, Eduardo Shimahara, Camila Piza e 
Carla Mayumi. Gravatá, que viajou por seis países 

para ajudar na elaboração do livro Volta ao mundo em 
13 escolas, fala sobre a experiência. “Cada lugar me rece-

beu de uma maneira diferente. Em Minas Gerais, por exemplo, 
fiquei num espaço do Centro Popular de Cultura e Desenvolvi-

mento (CPCD) e tive um contato mais próximo com os educado-
res do projeto, que me levaram até para passear de bicicleta pela 
região. Já na Inglaterra, fiquei hospedado na casa de um amigo em 
uma cidade chamada Totnes, conhecida internacionalmente por 
projetos de sustentabilidade. Nos Estados Unidos, minha estadia 

foi em uma casa alugada pelo Airbnb, em que fui recebido por 
uma senhora vegana que costumava comer arroz e legu-

mes no café da manhã. Na Argentina, fiquei na casa de 
um dos professores da escola que visitei. Ele mo-

rava em um bosque onde as temperaturas 
se aproximavam de zero graus Cel-

sius”, conta.

Há boas prá-
ticas na educação 

em todos os lugares.
Aprender com elas  

era uma das missões 
dessa viagem.

André Gravatá 
é um dos idealiza-

dores do projeto Educ-
-ação, que originou  

o livro Volta ao mundo 
em 13 escolas, obra que 

mostra a educação  
que dá certo

6Por último, 
ele diz que sua 

dica para quem deseja explorar tudo o 
que o mundo tem a oferecer é simples: “Nun-

ca siga um caminho parecido com o de alguém!” 
E acrescenta: “Sempre se pergunte: ‘O que eu quero, 

eu realmente quero? Ou é um querer artificial? O que 
eu sonho realmente tem sentido? Ou é um sonho dos ou-
tros que estou vivendo como se fosse meu?’ A parte da 
jornada mais importante que a gente tem para viver é a 
desconstrução de certezas e a aprendizagem de que 

para viajar por experiências extraordinárias basta 
abrir os olhos e realmente prestar atenção no 

mundo com mais sensibilidade. Você está 
disposto a isso?”, provoca. E aí, o 

que você responde?

U
m
a
 v

olta 

scola
s
  •
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3Tendo em 
mente o pensa-

mento do educador mineiro Tião da Ro-
cha, que diz que “educação só acontece no 

plural”, Gravatá revela que um dos desafios da 
missão foi financiar o projeto, que contou princi-

palmente com a verba de uma campanha feita na in-
ternet. “Outro desafio, para mim o mais inquietante, 
tem a ver com sustentar uma pergunta que andou 
comigo em cada uma das viagens, e que a cada 

momento ganha novas respostas: ‘Como culti-
var atenção e coragem para deixar provo-

cações e esticamentos de olhar por 
onde eu passar?’”, revela.

 
O livro 

Volta ao mundo 
em 13 escolas é o 

resultado das viagens 
feitas pelos mem-

bros do Coletivo 
Educ-ação. 

5Trazendo 
essa perspecti-

va para a sua experiência, Gravatá 
destaca que as descobertas feitas no 

Brasil foram incríveis. “Um dos aprendiza-
dos mais importantes do projeto foi este: é 
urgente valorizarmos mais o que acontece 
de interessante e transformador no nos-

so país; se não, continuaremos sendo 
colonizados pelo que vem de fora 

sem nem nos reconhecermos no 
que está mais próximo”,  

pontua.

4Gravatá de-
clara, também, que 

cada lugar deixou lembranças únicas, e 
que cada cultura ensinou muito. “Quando vi-

sito um país diferente, descubro ruas, pessoas e 
costumes com olhos esticados, curiosos, vontade de 

aprender aguçada. E a sensibilidade que considero es-
sencial, que tento provocar em mim e nas pessoas que 
conheço, que as viagens da volta ao mundo me estimu-
laram, é aprender a olhar o dia a dia mais comum e habi-
tual, nossa rotina, com esses mesmos olhos curiosos e 

abertos a aprender; se não, começamos a achar que 
apenas as viagens para longe podem trazer esse 

frescor para o olhar, o que não é verdade, pois 
é possível viajar em descobertas extraor-

dinárias nos lugares mais próxi-
mos também”, pontua. 

Simples 
iniciativas, gran-

des lições. Foi isso 
que Gravatá trouxe na 
bagagem quando retor-

nou ao Brasil depois 
de sua viagem.

ao mu
n
d
o

 • e
m
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ALINE ROCHA TINHA 15 ANOS E VIVIA O AUGE DA SUA ADOLESCÊNCIA QUANDO UM ACIDEN-
TE DE CARRO LEVOU O MOVIMENTO DE SUAS PERNAS EMBORA. 

Os primeiros anos pós-acidente foram de sofri-
mento e de adaptação, até que outra grande mudan-
ça aconteceu: “Há sete anos, um atleta de basquete 
em cadeira de rodas me convidou para conhecer uma 
associação esportiva para pessoas com deficiência. 
Pouco mais de três meses depois, eu já estava parti-
cipando da minha primeira competição de corrida em 
cadeira de rodas”, conta. “Quando fiquei paraplégica, 
pensei que meus sonhos haviam morrido. O esporte 
me devolveu a vida, a alegria, a independência, e hoje 
eu não me vejo mais sem ele”, completa.

De lá para cá, Aline passou a colecionar vitórias. 
É pentacampeã da corrida de São Silvestre (2012-
2016), recordista brasileira das provas de 100 m, 
200 m, 400 m, 1500 m e 5000 m, além de recordista 
brasileira da prova de maratona (42 km) e recente-

O esporte

mente realizou seu maior sonho: participou das Para-
limpíadas! “Para conquistar tudo isso, treinei muito e 
tive que fazer muitas escolhas: troquei o sonho de ter 
um carro para comprar um equipamento adequado, 
saí do interior de Santa Catarina para morar em uma 
cidade com uma estrutura que possibilitasse minha 
evolução como atleta, confiei em meu namorado para 
que ele se tornasse o melhor treinador que eu poderia 
ter etc.”, aponta.

Com base nisso tudo, Aline deixa um recado a 
você: “Os sonhos são desafios enormes, e não é ape-
nas a persistência que te possibilita alcançá-los; é 
necessário muito trabalho, estudo e dedicação. Bata-
lhar pelos seus sonhos significa construir dignamen-
te a base sólida de uma conquista, seja ela qual for.”

E aí, bora batalhar pelos seus sonhos?

como
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Uma parceria

Ao contar a história de Aline Rocha, é impossível 
deixar de lado seu treinador – e namorado – Fernan-
do Orso. Afinal, como ele mesmo diz, ambos compar-
tilham sonhos, e é assim que conseguem traçar obje-
tivos, definir maneiras de lutar para alcançá-los e, de 
fato, realizá-los. E o grande segredo do sucesso des-
sa parceria pessoal e profissional é que não há se-
gredo! Há muito trabalho, planejamento e dedicação. 

No que diz respeito à rotina de preparação, Aline 
relata: “Vivo e respiro o esporte. Quando não estou 
treinando, estou competindo. Treino de segunda a 
sexta-feira na pista de atletismo no período da ma-
nhã e à tarde vou à academia; aos finais de semana, 
treino na rua”, explica a atleta. E seu treinador com-
plementa: “Traçamos objetivos para cada competi-

ção. Para atingir nossas metas, precisamos elaborar 
uma estratégia, conhecer cada detalhe das competi-
ções, bem como das atletas que estarão participan-
do”. As vitórias são consequência.

Satisfeito com o que já conquistaram até aqui, Fer-
nando lembra que os grandes resultados são cons-
truídos com amor pelo que se faz, controle emocional 
para dominar a ansiedade e sabedoria para reconhe-
cer os erros, aprimorando e estruturando as bases de 
futuras conquistas. “Inspirar-se na história da Aline 
é reconhecer que nunca é tarde para começar, que 
sempre teremos novos desafios e que tudo que con-
quistamos é resultado de nosso merecimento diante 
de nosso trabalho, dedicação e disciplina”, conclui.

Inspirador, não é mesmo?
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SE ALGUÉM LHE DISSESSE QUE CONHECE UMA PESSOA QUE TOCA VIOLÃO, BATERIA, CON-
TRABAIXO E TECLADO, QUANTOS ANOS VOCÊ DARIA PARA O TAL MÚSICO, SEM CONHECÊ-LO? 
VINTE E POUCOS? MAIS DE TRINTA? QUARENTA E TANTOS? 

E se seu amigo contasse que, na verdade, o ins-
trumentista em questão tem apenas 15 anos, e que, 
ainda por cima, ele tem uma facilidade incrível para 
tirar músicas “de ouvido” – ou seja, sem precisar de 
partitura? Você acreditaria? Pois deveria! Esse é o 
caso de Gabriel Lima, de Cascavel (PR).

Gabriel tinha nove anos quando viu sua paixão 
pela música despertar. Desde então, boa parte do 
seu tempo passou a ser dedicado ao estudo dos 
instrumentos que são seus companheiros de vida. 
“Meu sonho é ser um grande músico, reconhecido 
nacionalmente. Para isso, estudo diariamente, busco 
constantemente novas informações e estou sempre 
me atualizando. Além de praticar em casa, ensaio às 
segundas, às quartas, às sextas e aos sábados no te-
atro da cidade”, revela o talentoso musicista.

Como resultado da dedicação e do apoio dos pais 
e dos professores de música de Gabriel, que o incen-
tivam e o ensinam diariamente, veio uma grande 
conquista: a vaga na orquestra municipal de Casca-
vel. “Fazer parte da orquestra é um prazer enorme e 
muito gratificante”, declara o jovem talento.

Para aqueles que desejam entrar no mundo da 
música como ele, Gabriel diz: “Tenho certeza de que 
não irão se arrepender, pois a música desenvolve a 
mente e muda a sua vida por completo. Para garan-
tir que seus objetivos sejam alcançados, dedique-se 
bastante, sempre estudando mais e mais. No come-
ço, aprender qualquer instrumento é difícil; é preciso 
muito treino e força de vontade para superar as difi-
culdades iniciais e realizar seus sonhos”.

Uma dose e tanto de inspiração, não?

Talento    esforço+ =
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QUANDO ESTAMOS PRESTES A FAZER VESTIBULAR E, CONSEQUENTEMENTE, A ESCOLHER 
UMA PROFISSÃO, MUITAS VEZES NOS DEIXAMOS INFLUENCIAR POR OPINIÕES DE OUTRAS 
PESSOAS. PORÉM, NEM SEMPRE ELAS NOS AJUDAM...

O segredo da felicidade
prrooffiissssiioonnaaall eeesttáá eemm trrraçççaarrr

É claro que conversar com profissionais de dife-
rentes áreas pode ser interessante, pois eles podem 
revelar como é o dia a dia de algumas profissões de 
nosso interesse. O que pode ser prejudicial é a opi-
nião de quem tem o objetivo de fazer o jovem seguir 
determinado caminho – seja o que aquela pessoa 
acredita ser o melhor financeiramente, seja o que era 
o sonho dela (e não do jovem). Às vezes, apesar de 
a intenção ser boa, essa atitude acaba confundindo 
a cabeça de quem busca traçar seu próprio caminho.

Dauana Laís Zardo passou por essa situação e 
conta o que viveu: “Optei pelo curso de Direito por in-

uma rota própria

fluência familiar. No sexto período, porém, ao come-
çar a ter experiências de trabalho e de estágio, per-
cebi que não era apaixonada pela profissão. Mesmo 
contra a vontade inicial de minha família, optei por 
seguir meu sonho de adolescente e passei a cursar 
Publicidade e Propaganda”, revela a estudante. 

Hoje, convicta de que fez a escolha certa, Dauana 
deixa um recado para aqueles que ainda estão em 
dúvida entre ir atrás de seus sonhos e seguir os con-
selhos que vêm de fora: “Jamais desista facilmente 
de suas metas. Se for necessário abrir mão delas no 
futuro, você saberá que pelo menos tentou.”
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Certos hábitos nunca mudam, e algumas brin-
cadeiras são bons exemplos disso, pois, apesar de 
toda a tecnologia disponível hoje em dia, crianças e 
adolescentes ainda conseguem se divertir (e mui-
to!) com atividades populares há décadas. É o caso 
da bola de gude e do bets...

Quer fazer um teste? Pergunte aos seus pais ou 
avós se eles jogavam bola de gude na infância. Pro-
vavelmente, eles responderão: “Muito!” Isso não é 
superlegal? 

A praticidade da brincadeira é um dos fatores 
que fazem com que ela seja tão popular. Afinal, 
para tornar o jogo possível, basta ter algumas bo-
linhas e escolher o melhor lugar para fazê-las girar. 
A diversão é garantida!

Já o bets não tem uma história tão remota, mas 
também diverte crianças e adolescentes há bas-
tante tempo. Nas últimas décadas, ganhou ainda 

mais força, tornando-se uma das formas de lazer 
preferidas de muita gente.

A praia e as ruas de cidades pequenas ou de 
bairros afastados do centro, em cidades grandes, 
costumam ser os principais palcos da diversão. E, 
se você não sabe jogar, pode se divertir até mesmo 
só ficando de olho nos “atletas” mostrando todo o 
seu talento e, principalmente, sua disposição nas 
partidas disputadíssimas.

Mas o que é brincadeira para alguns é coisa sé-
ria para outros. Em 2015, Curitiba (PR) foi sede da 
primeira competição mundial de bets! O sucesso 
foi tão grande que o campeonato se tornou anual. 
Que tal?

Se você nunca jogou bets, convide seus ami-
gos para experimentar. Quem sabe um dia, quando 
você estiver bem treinado, você não possa dizer 
“Eu sou campeão mundial de bets”?

Bola de gude e bets: 
       ontem, hoje e sempre
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A aliança de casamento é um símbolo presen-
te na sociedade há muito tempo. A Igreja Católica, 
por exemplo, passou a considerar o anel um sím-
bolo de união entre casais no século IX – pois é, 
faz tempo –, e desde então esse costume de os 
noivos trocarem alianças se mantém firme e forte.

Mas a tradição sofreu uma pequena mudança 
nos últimos anos. Com o objetivo de simbolizar 
que estão em um relacionamento sério, muitos 
jovens passaram a presentear seus namorados e 
suas namoradas com anéis de compromisso, as 
alianças modernas.

Essa iniciativa mostra como os jovens estão 
assumindo com maior compromisso seus relacio-
namentos amorosos. São meninos e meninas que 
superam qualquer tipo de preconceito para mos-
trar seu amor a todos.

E essa “nova” prática, que nasceu aqui no Bra-
sil, vem ganhando adeptos em outros países. Em 
Portugal, por exemplo, isso também já é bastante 
comum. Bacana, não?

Se você está namorando e pretende mostrar 
a essa pessoa o quanto a ama, a aliança de com-
promisso pode ser uma excelente dica de presen-
te e também uma forma de demonstrar a todos o 
seu amor.

Porém, ao mesmo tempo, é preciso que se en-
tenda que não ter um anel de compromisso não é 
sinônimo de ter um relacionamento menos sério. 
Muitas vezes, apenas indica que o casal (ou algu-
ma das partes do casal) não se identifica com esse 
tipo de símbolo. No fim das contas, o que importa 
sempre é o amor! :)

A importância do símbolo  
        da aliança de compromisso



Você sabia que apenas 2,4% de toda a água do mundo é doce e que, 
dessa parte, somente 0,02% está disponível em lagos e rios que 
abastecem as cidades? Pois é, e segundo a ONU (Organização 

das Nações Unidas), até 2050, aproximadamente 45% da população 
não terá a quantidade mínima de água necessária para viver.

Pensando em conscientizar os alunos sobre esse problema e 
incentivá-los a lutar contra o desperdício desse valioso recurso 
natural, a Escola de Educação Básica Frei Crespim, de Ouro 
(SC), criou um projeto de captação e aproveitamento da 
água da chuva.

Laudemir Bonamigo, diretor da escola, explica que 
a água é recolhida por meio de cisternas e estoca-
da em grandes caixas-d’água. Depois, é utilizada 
para limpeza de pisos e calçadas e nos banhei-
ros da instituição. 

O projeto deu tão certo que o sistema foi 
implementado também em algumas casas 
da comunidade. “A escola mostrou que é 
possível ter qualidade de vida e produzir 
em escala comercial sem comprome-
ter a qualidade do ambiente em que 
vivemos. Esse foi o grande dife-
rencial”, destaca Bonamigo.

O que você acha de de-
senvolver um projeto as-
sim na sua escola e na 
sua comunidade?

Muito mais do que 
“água da chuva”:

água!
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Que tal unir diversão e 
conscientização? Foi com 
essa ideia que a Escola de 

Educação Básica Irmã Wienfrida, de 
Catanduva (SC), criou uma gincana em 
que a turma que recolhesse mais lixo para 
reciclagem ganhava uma viagem no fi nal do 
ano. De acordo com Lucimari Spader, assesso-
ra de direção da escola, entre 2012 e 2015, mais 
de 18 mil quilos de itens para reciclar foram reco-
lhidos pelos alunos.

Ela explica que os estudantes traziam o material até 
a escola, onde ele era separado e vendido – e o dinheiro 
arrecadado patrocinava a viagem da turma vencedora. Lu-
cimari destaca que o objetivo era engajar e conscientizar os 
alunos quanto à importância de cuidar do meio ambiente, mos-
trando que todos podem fazer a sua parte. Ela frisa que o proje-
to despertou nos alunos o hábito de pensar na destinação do lixo, 
incentivando a prática de separação dos diferentes materiais para a 
devida reciclagem.

Dá para aplicar essa ideia em sua escola, não? Além de ajudar o meio 
ambiente, vocês poderão arrecadar fundos para uma viagem ou para al-
gum projeto da escola ou da comunidade.
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Chá pra
toda hora

Segundo um estudo do Instituto de Ciência Tecnologia e Quali-
dade (ICTQ), 76,4% dos brasileiros se automedicam – apesar 
de a ingestão de medicamentos sem prescrição médica 

ser perigosa para a saúde. Percebendo que muitos de seus es-
tudantes tinham esse hábito, a Escola de Educação Básica 
Leonor Lopes Gonzaga, de Guatambu (SC), resolveu criar 
uma horta que incentivasse o uso da medicina fi toterápi-
ca – com o uso de chás.

Angela Regina da Silva Sulsbach, assessora de dire-
ção da escola, explica que, assim como um relógio, a 
horta “relógio biológico” está dividida em 12 partes. 
Cada seção corresponde a uma série de plantas 
que atuam em determinados órgãos e devem 
ser ingeridas em horas específi cas – de acor-
do com os ciclos metabólicos do corpo.

Ela conta que os chás são consumidos pela 
comunidade escolar para combater dores em 

geral, mas sempre com orientação para procurar a 
Unidade de Saúde se os sintomas persistirem. Além 

disso, muitas ervas são também distribuídas na comu-
nidade. “Dessa forma, conseguimos conscientizar os alu-

nos sobre o uso correto das plantas medicinais e também 
promover o resgate cultural regional”, aponta.
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Manual do Mundo – http://bit.ly/MANUALDOMUNDO
É curioso e gosta de saber a origem das coisas? É extrovertido 

e curte fazer pegadinhas com seus amigos? É chegado em ex-
perimentos malucos e truques de mágica? O canal Manual do 

Mundo é para você! 
Lá, você encontra explicações das mais diversas 

(como é feito um lápis, por exemplo), descobre como 
dar aquela “trolada” no amigo sem que ele descon-

fi e, sabe como fazer experiências químicas em 
casa e aprende alguns truques muito divertidos. 

Demais, não?

Dois canais 
para você 

aprender coisas e 
se divertir

Diycore, com Karla Amadori – 
http://bit.ly/DIYCORE

Tem vontade de mudar a decoração da 
sua casa ou de algum cômodo específi co, 
mas não sabe por onde começar? Ou acha que 
não tem dinheiro sufi ciente para comprar móveis 
novos? Não tem problema. Um canal do YouTube 
pode ajudá-lo nessa missão e ainda a dar às mudan-
ças um jeitinho especial, que é o seu jeito: é o Diycore, 
de Karla Amadori. 

Em vídeos divertidos e práticos, a designer de interiores 
ensina como você pode fazer uma decoração bonita e moder-
na sozinho e com custos baixos. Corra lá para conferir!
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À medida que nos comunicamos 
com as pessoas com quem convive-
mos, vamos nos conhecendo melhor. 
Isso porque a interação possibilita o 
desenvolvimento de nossa capaci- 
dade de ouvir e falar; fortalece a con-
fiança em quem está ao nosso lado – 
e a confiança que transmitimos para 
os outros; permite-nos saber quais 
são nossos limites, o que precisamos 
melhorar e quais são nossas qualida-
des e potencialidades; e, por fim, nos 
ajuda a buscar formas diferentes de 
ser e estar com as pessoas.

O resultado desse processo é 
fantástico. Amadurecemos quanto 
mais nos abrimos e falamos o que 
pensamos e sentimos. É algo tão sig-
nificativo que está ligado à qualidade 
das relações que estabelecemos e ao 
bem que fazemos às pessoas e a nós 
mesmos, tendo impacto em nosso 
projeto de vida e em nossa felicidade.

Como esse exercício de olhar para 
si, de ouvir os outros falarem a nosso 
respeito, de se relacionar com reci-
procidade e, sobretudo, de repensar 
e reorganizar nossas atitudes não é 
tão fácil, proponho, como exercício de 
autoconhecimento e construção das 
relações, o uso da “Janela de Johari”.

CONHECIDO PELO EU
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“Eu aberto”

Aqui, encaixam-se as coisas que você sabe sobre si e que os 
outros também sabem. O você revela com tranquilidade aos 
demais. Nessa vidraça, suas falas e comportamentos são li-
vres para as pessoas. Ela pode aumentar à medida em que a 
confiança aumenta. 
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III 
“Eu secreto”

Pense em alguma coisa que você sabe sobre si mesmo, mas 
optou por não revelar aos outros. O mais importante não é 
apenas constatar a situação, mas responder para si algumas 
questões, como: 
 • Por que não revelei: privacidade, apenas? Medo de não ser 

aceito? Insegurança em revelar e ser julgado?
• É tranquilo guardar isso dentro de mim, ou seria importante 

ter alguém com quem contar para revelar e ser apoiado e/
ou orientado? 

POR ALEX DA GRAÇA LIMA, EDUCADOR MARISTA
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JOHARI
• Johari é a união dos prenomes de seus 

idealizadores - Joseph Luft (Jo) e Harry 
Inghan (Hari).

• Imagine a pessoa humana (VOCÊ) como 
se fosse uma janela com quatro vidra-
ças, como mostra a ilustração. Cada 
vidraça tem um “jeito de ser”, um signi-
ficado; portanto, embora apresentemos 
aqui todas do mesmo tamanho, para 
facilitar o entendimento, na prática, 
uma pode ser maior ou menor do que as 
outras. Cada um de nós deve fazer essa 
análise, considerando com sinceridade 
aquilo que somos, como vemos, pensa-

mos e agimos.

A Janela de Johari dá, para cada um de 
nós, a possibilidade de se perceber me-
lhor. Além disso, toca nas impressões que 
os outros têm sobre nós e no confronto 
entre essas duas visões. Algumas coisas 
você decidirá manter em si; outras, irá 
mudar.

Quero deixar dois convites para facilitar 
esse processo: 
1) Desenvolva a Janela de Johari algumas 

vezes no decorrer do ano e compare 
cada uma delas. 

2) Sempre se esforce para sair do campo 
da constatação para a prática, ou seja, 
mesmo em questões que decida man-
ter em seu jeito de ser, reflita sobre qual 
“nanoatitude” pode ter diante disso.

Acredite: haverá grandes surpresas!

NÃO CONHECIDO PELO EU

II 
“Eu cego”

Sabe quando alguém lhe diz algo sobre você e você se sur-
preende, porque não havia se dado conta daquilo – seja sobre 
a sua forma de falar, seja sobre alguma atitude? Isso é rele-
vante porque dá pistas para responder a algumas perguntas, 
entre elas: 
• A impressão que as pessoas têm sobre mim é verdadeira?
• Se sim, é boa ou não?
• Se não, como é possível que me vejam como realmente sou?
• Como isso pode influenciar na construção do meu projeto 

de vida?

IV 
“Eu desconhecido”

Pense em uma determinada situação pela qual você ain-
da não havia passado e, quando passou, sua reação foi de 
surpresa. Sabe aquela sensação de não saber como reagiria 
diante de uma situação? É representada por essa vidraça. A 
possibilidade de aprender algo novo e bom com facilidade, 
mas que saberá apenas se viver a experiência, também cabe 
aqui. Essa é a parte mais complexa da janela, porque não é 
clara para ninguém. 
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INGREDIENTES
4 ovos
4 xícaras de polvilho doce
1 xícara de leite
1 xícara de óleo
1 xícara de queijo em pedaços
1 colher (chá) de sal

MODO DE PREPARO
Bata tudo no liquidificador, coloque em 
forminhas (ou faça bolinhas, se preferir) e asse 
no forno a 180 °C. Tire quando estiver dourado.

Fácil demais, não?
Bom apetite!

Pão de queijo  
de liquidificador

Imagine a cena: dentro do forno da sua 
casa, em uma assadeira grande, vinte boli-
nhas de pão de queijo, feitos por você mes-
mo, crescem, ficam douradinhas e começam 
a exalar aquele delicioso cheirinho que liga o 
sinal de alerta “vem coisa boa aí”. 

Hummm... dá água na boca só de imagi-
nar, não?

Que tal, então, tirar essa cena da mente e 
vê-la se transformar em realidade? 

Quem explica como você pode transfor-
mar sua casa em uma fábrica de pão de quei-
jo é Ana Cappellesso, educadora do Programa 
Vida Feliz em Itapejara d’Oeste (PR). Preste 
atenção e aproveite!
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Cuidar da aparência  
também é coisa de homem

Foi-se o tempo em que apenas as mulheres cuidavam da aparência. Com cada vez mais homens 
antenados às tendências de beleza, o pensamento de que se vestir bem e cuidar do visual é algo estri-
tamente feminino está caindo por terra.

Um exemplo nítido disso vem da cena esportiva. Atletas vaidosos servem de inspiração para outros 
homens. Cristiano Ronaldo, por exemplo, é modelo não apenas pelo seu talento como jogador de futebol, 
mas também pela maneira de se vestir e de agir.

E uma das mudanças mais evidentes desse comportamento diz respeito aos cuidados com a barba. 
Antigamente, ou ela era feita em casa ou se deixava crescer sem muitos cuidados. Hoje, há uma série de 
lugares especializados em dar um trato naquela que é a “moldura” do rosto de muitos homens, e, ainda, 
diversas dicas espalhadas pela internet para quem quer ser um barbudo bonitão.

Precisa de uma mãozinha para cuidar da sua barba? Selecionamos dois vídeos que podem ajudá-lo 
nessa missão. Para assistir, basta acessar bit.ly/pdh-barba e bit.ly/barbabasica. Eles são uma ótima 
introdução ao mundo dos “brutos” que também cuidam da aparência! ;)
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FILÉ DE PEIXE  
À PARMEGIANA

Um bife à milanesa, envolto em molho de tomate e coberto por queijo gratinado. Quem aí não conhe-
ce o famoso filé à parmegiana? Mas essa receita clássica pode também ganhar uma versão diferente, 
tendo um peixe como ingrediente principal. Que tal? É a sugestão de Juanalis Carina Meurer, assistente 
administrativo do Grupo Marista. Vamos à receita!

INGREDIENTES
• 1 kg de filé de peixe (tilápia)
•  200 g de presunto e 200 g de muçarela
•  2 tomates e 1 cebola grande
•  200 g de molho de tomate pronto
•  1 copo de água
•  Óleo para fritar e trigo para empanar o peixe
•  Salsinha, alho, pimenta-do-reino e sal a gosto

MODO DE PREPARO
1. Tempere o peixe com alho, sal e pimenta 

e reserve-o por vinte minutos.
2. Passe o peixe na farinha de trigo e frite.
3. Pique a cebola e os tomates em pedaços 

grandes.
4. Doure a cebola e, em seguida, acrescen-

te o tomate.
5. Após tudo estar refogado, acrescente o 

molho de tomate pronto e um copo pe-
queno de água.

6. Deixe ferver, acrescente a salsinha e re-
serve.

7. Em um prato grande que possa ir ao for-
no, espalhe um pouco de molho, dispo-
nha os peixes já fritos e, em cima de cada 
peixe, coloque mais um pouco de molho. 
Por cima de cada filé, coloque uma fatia 
de presunto e outra de muçarela e, por 
fim, mais molho.

8. Leve ao forno aquecido por 15 minutos.

E aí é só saborear. Bom apetite!
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A missão não é das mais fáceis: 
decidir, ainda na adolescência, que ca-
minho profi ssional você vai seguir. É 
quase inevitável pensar: “Não dá para 
esperar só mais um pouquinho?”. Mas 
não dá. O futuro já bate à porta!

Então, nesse momento, é comum 
que alguns questionamentos passem 
pela sua cabeça: “Devo ser emocional 
e escolher uma profi ssão pela qual eu 
seja apaixonado, ou devo pensar de 
forma racional e optar por uma que 
me garanta estabilidade fi nanceira 
no futuro?”; “Preciso ter talento para 
conseguir me destacar nessa profi s-

Janelas 
para o futuro

são ou conseguirei desenvolver as 
habilidades necessárias para ser um 
profi ssional de sucesso ao longo dos 
anos de graduação?”; “O que importa 
mais: a opinião dos meus pais, que já 
passaram por esse momento, ou meu 
instinto?”. E assim por diante.

Pois é, não é fácil. Sabendo disso, 
e pensando em ajudá-lo a se preparar 
para encarar esse grande desafi o, reu-
nimos nas próximas páginas histórias 
inspiradoras de pessoas que já encon-
traram seu rumo profi ssional. Os relatos 
delas podem ser excelentes janelas para 
o seu futuro. Acompanhe e inspire-se!
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Sempre gostei de filosofia e de comuni-
cação. Na dúvida, primeiro cursei Jornalis-
mo, mas, na metade da faculdade, percebi 
que o que eu queria mesmo era ser profes-
sora. Então, com 25 anos e tendo concluído 
minha primeira graduação, resolvi cursar 
Filosofia, e me encontrei na minha carreira.

Hoje, como professora, posso dizer que 
adoro a sala de aula, amo meus alunos e 
gosto muito dessa convivência com pes-
soas tão diferentes. Além disso, considero 
o trabalho com adolescentes revigorante! 
Na minha opinião, outro ponto alto da mi-
nha profissão é o reencontro com alunos 
já adultos. Nesses momentos, vemos as 
pessoas especiais que eles se tornaram e 
ficamos muito orgulhosos por termos con-
tribuído para essa formação.  

PROFESSORA
Por outro lado, considero que a parte 

mais desafiadora no exercício de ser pro-
fessor é motivar alguns alunos, ajudá-los 
a entender que estudar é importante e 
também é bom. Essa é uma missão difícil, 
mas que encaro com prazer.

Meu recado para quem quer ser pro-
fessor é simples: ame sua profissão, pois 
tudo que você faz com amor tem suces-
so. É importante também ser organizado 
e compreensivo, pois como educadores 
precisamos evitar julgamentos e buscar 
conhecer os alunos, além, é claro, de es-
tudar muito e sempre estar atualizado. Por 
último, imploro: por favor, não tenham pre-
conceito quanto à profissão, ser professor 
é realmente gratificante!

Liliane  
Bim  

de Cristo
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Meu interesse pela área educacio-
nal despertou quando percebi que tudo 
o que eu havia feito na vida estava liga-
do ao ensino-aprendizagem... 

Ao me formar como faixa preta em 
karatê-do pela Associação Meikyo de 
Karatê, em Ribeirão Preto (SP), vivi a 
experiência de ministrar aulas por três 
anos, e percebi o quanto eu vibrava na-
quela posição.

No início da minha trajetória profis-
sional, eu busquei um curso superior 
ligado à Gestão da Qualidade. Estava 
confuso, mas percebi que deveria fa-
zer algo que tivesse a ver comigo. Foi 
quando descobri a pedagogia e pude 
refletir de maneira profunda sobre a 

educação e trabalhar com o público 
que eu mais me identificava: os jovens. 
Decidi, então, seguir a carreira docente 
e acadêmica como parte essencial do 
meu projeto de vida profissional.

O que mais gosto no meu dia a dia 
é de conviver com os jovens. Gosto do 
desafio da convivência com o diferen-
te, porque é isso que me ajuda a estar 
aberto e a ser melhor hoje do que foi 
possível ser ontem. Gosto da minha 
equipe de trabalho e de fazer o que faço 
com o brilho nos olhos; ou seja, adoro 
acordar pela manhã e ter a certeza de 
que acertei na minha escolha profis-
sional. Faria a mesma escolha quantas 
outras vezes fosse preciso!

EDUCADOR MARISTA
Alex  
da Graça 
Lima
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Você já teve a impressão de que algumas li-
ções aprendidas em sala de aula só podem ser 
vivenciadas dentro de um laboratório? Está na 
hora de rever seus conceitos inspirando-se nes-
ta história...

Para transformar a teoria das suas aulas de 
física em prática, o professor Arthur Bertoldi Pe-
reira, do Centro Educacional Marista de Ribeirão 
Preto (SP), propôs aos alunos a criação de um for-
no solar, utilizando os conhecimentos de óptica 
aprendidos em classe como base do projeto.

Os jovens aceitaram o desafio e não só cons-
truíram os fornos como cozinharam diferentes 
comidas nele para comprovar sua eficácia – 
como macarrão instantâneo, ovo e até linguiça. 
Ao fim, eles ainda fizeram um relatório listando 
as vantagens e desvantagens de cozinhar com 
um forno solar.

“Esse projeto auxiliou os estudantes a torna-
rem o conhecimento abstrato em concreto. Além 
disso, fez com que eles enxergassem que existem 
outras formas de energia limpa e renovável e que 
compreendessem como essas fontes de energia 
podem nos ajudar a impactar menos o meio am-
biente”, destaca o professor.

Bacana, né?

Da sala de aula 
para o cotidiano

52 revista



Grandes ideias e excelentes projetos podem surgir ao acaso 
ou das dificuldades. Com Jodson do Nascimento Silva, o MC Joul, 
foi assim. 

Joul tinha dificuldades na escola, até que, certa vez, resolveu 
pegar o conteúdo de uma matéria e fazer uma música. O resulta-
do foi imediato: nota dez em uma prova!

Surpresos, colegas e professores quiseram saber como o me-
nino que nunca tirava notas boas, de repente, conseguiu “gabari-
tar”. “Foi um alvoroço. Eu acabei virando famoso. Aquele menino 
que andava de cabeça baixa na escola acabou ficando orgulhoso, 
com a autoestima elevada”, revela Joul. “E, como isso me aju-
dou, eu pensei que poderia ajudar os meus amigos que também 
tinham dificuldades. E dessa necessidade, em 2002, surgiu o 
Matéria Rima”, conta o idealizador do projeto, que busca utilizar 
elementos do hip-hop em sala de aula e que foi o vencedor da 11ª 
edição do Prêmio Itaú-Unicef na categoria pequeno porte.

Desde então, o Matéria Rima decolou. O projeto rodou o Brasil 
e chegou a atravessar o oceano – suas músicas foram apresenta-
das em alguns países da Europa! Só em Diadema (SP), cidade onde 
tudo começou, em parceria com a Secretaria de Educação, mais de 
novecentas crianças entre dez e 12 anos, de 15 escolas diferentes, 
vivenciam diariamente o hip-hop como método de ensino.

Histórias como a de Joul e do seu projeto Matéria Rima mos-
tram que, mesmo quando passamos por adversidades, grandes 
planos, visando um bem maior, podem surgir.

Rimando com o 
futuro
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Era 
uma 
casa 
“engarrafada”...

Qual é o destino do lixo? Por que quando chove 
algumas ruas alagam? De que forma é possível dimi-
nuir o gasto com energia elétrica? 

Pensando em ajudar a responder essas dúvidas 
dos estudantes e mostrar caminhos alternativos 
para o desenvolvimento sustentável, o Centro Social 
Marista Itapejara, de Itapejara d’Oeste (PR), propôs 
aos seus alunos a criação de uma réplica de moradia 
autossustentável. 

A casa, construída em menor escala, conta com 
cisternas, aquecedores solares e, em vez de tijolos, 
tem garrafas pet em suas paredes. Além dos alunos e 
de colaboradores da escola, estiveram envolvidos no 
desenvolvimento do projeto especialistas de univer-
sidades locais, a prefeitura e a comunidade em geral.

De acordo com Fernanda Schuastz, uma das 
responsáveis pela iniciativa, essa atividade instiga 
os jovens a pensar no futuro e a ver possibilidades 
diferentes das vivenciadas em seu dia a dia. “É pos-
sível perceber o envolvimento dos educandos e ver 
a mudança de atitudes e a criticidade em relação a 
questões socioambientais”, relata orgulhosa.
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Quando eu trabalhei no Centro de Formação em 
Jaraguá do Sul (SC), na década de 90, fui convida-
do por uma diretora de escola pública para fazer 
algumas falas aos alunos. Os temas e as dinâmicas 
agradaram a todos. Mais e mais diretores foram 
pedindo ajuda. Algumas escolas traziam seus estu-
dantes no Centro de Formação. Outras, arrumavam 
salões de capelas, salas de festa e até numa boate 
fizemos palestras para os estudantes. Nasceu, as-
sim, o Projeto Encontros de Formação.

Na mesma época eu fazia parte do serviço de Ani-
mação Vocacional da paróquia. Todos os anos orga-
nizávamos uma Semana Vocacional para ajudar os 
jovens em suas opções de vida, baseadas nos valores 
do Evangelho. Desse movimento nas escolas nasce-
ram os “REBUS”. Era um encontrão de jovens para 
dia de “bagunça organizada”, refletindo sobre temas 
formativos e de cunho vocacional. Aos poucos, junta-
mos o projeto “Encontros de Formação” com o movi-
mento da Animação Vocacional e os REBUS. Estava 
lançada a semente do Programa Vida Feliz. 

Ir. Joaquim Sperandio

Para fazer frente a tantos pedidos das direções 
de escolas, uma equipe formada por um Irmão e 
dois leigos foi montada. O projeto foi tomando cor-
po e amplitude. Em 1998, os “Encontros de Forma-
ção” foram introduzidos nas regiões de Joaçaba e 
Pouso Redondo, em Santa Catarina. Percebeu-se, 
então, que era necessário sistematizar melhor 
o projeto, explicitar os conteúdos e melhorar os 
materiais utilizados. Desse movimento nasceu ofi-
cialmente o Programa Vida Feliz, agora com viés 
vocacional.  Outros rincões e espaços acolheram 
o Vida Feliz. 

Falando sério, há coisa mais importante do que 
ajudar os adolescentes e jovens a fazerem suas 
escolhas vocacionais e profissionais com critérios 
sólidos e corretos? A felicidade das pessoas na vida 
adulta depende das opções feitas na juventude. Cor-
reto o provérbio: “Vocação acertada, futuro feliz!” 
Ontem e hoje, o Programa Vida Feliz é instrumento 
que ajuda os adolescentes e jovens em seus proces-
sos de opção vocacional.

revista 55

VIDA
FELIZ




