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Uma vida feliz é sinônimo 
de uma vida significativa, carre-
gada de propósitos, metas, ide-
ais, sonhos, prenhe de sentido, 
focada na essência. E “o essen-
cial é invisível aos olhos; só se 
vê bem com o coração”, afirmou 
Antoine de Saint-Exupéry –, em 
O Pequeno Príncipe.

Captar a essência da vida, 
buscar a profundidade das 
pessoas, das experiências, dos 
acontecimentos, das coisas é 
uma convocação atual, neces-
sária e provocativa para um 
projeto de vida feliz, para um 
caminho de felicidade. Esfor-
çamo-nos constantemente para 
deixar nossa marca na huma-
nidade, para contribuir com 
algo melhor e de valor para as 
pessoas ao nosso redor, para a 
nossa realização, para a trans-
formação do mundo!

Daí urge usufruir a vida 
em todas as suas dimensões 
e possibilidades, evitando o 
fechamento na finitude. Somos 
seres do infinito e vocaciona-
dos para o alto, para cima, para 
frente, para o encontro com o 
outro, com a natureza e com o 
transcendente. Necessitamos de 

“Não existe um caminho para a felicidade.  

A felicidade é o caminho.” 

Mahatma Gandhi

Benê Oliveira, fms
Setor de Vida Consagrada & Laicato

mente e coração abertos, sensí-
veis e conectados com a vida e 
com a realidade.

O Programa Vida Feliz, 
ora apresentado numa versão 
renovada, vem a lume para con-
tribuir com a construção de um 
projeto e opção de vida. Quer 
ser e será um instrumento para 
ajudar a cultivar a nossa capa-
cidade de ver com os olhos do 
coração o plano de Deus sobre 
cada um de nós, vale dizer, para 
o cuidado da primeira vocação 
do ser humano: a vida!

E vocação é outra palavra 
para se dizer: felicidade. Toda 
pessoa é vocacionada a des-
cobrir como ser feliz na vida. 
No íntimo do ser humano a 
vocação é resposta a um impul-
so interior que o faz sair de si 
para se encontrar nos outros, 
para fazer o outro feliz. Aí está 
o DNA da felicidade, o caminho 
e a aventura que nos realizam 
como pessoas.

“Feliz de quem atravessa 
a vida tendo mil razões para 
viver” (+Dom Helder Câma-
ra). Nós somos a vocação que 
escolhemos, e não esqueçamos: 
vocação acertada, vida feliz!
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da

O Programa Vida Feliz se insere 
no processo mais amplo da ani-
mação vocacional da Província. 

O quadro a seguir põe em 
relevo duas chaves de leitura 
desse processo. A primeira, 
horizontal, diz respeito à organi-
zação dos projetos. A Província 
opta fundamentalmente pelo 
Itinerário de Animação Voca-
cional proposto pela CNBB, que 
abrange quatro etapas: despertar, 
discernir, cultivar e acompanhar. 
A exemplo da Província Marista 
Brasil Centro - Norte, conside-
ramos o acompanhamento “uma 
necessidade que perpassa todo o 
processo vocacional”1,  estando 
presente nos diferentes mo-
mentos do processo. Também 
modificamos o termo “cultivar” 
por “optar”, por considerar esse 

último mais abrangente nos 
sentidos propostos.

A outra chave de leitura 
corresponde às responsabilida-
des assumidas pelos diferentes 
organismos e grupos. Embora a 
animação vocacional seja tarefa 
de todos, cabe em particular aos 
Setores de Vida Consagrada e 
Laicato e de Pastoral o planeja-
mento e a orientação dos diferen-
tes projetos locais e provinciais. 

No âmbito dos Irmãos, é 
tarefa principal dos animadores 
vocacionais o acompanhamento 
pessoal dos adolescentes e jovens 
em seu processo de discerni-
mento e escolha. As comunida-
des, além do acompanhamento, 
também se dispõem a receber os 
vocacionados para participar de 
experiências comunitárias.

dE caRa nOva
+ : ) é a nova logo adotada pelo 
Programa Vida Feliz. Se você 
não sabe o que é isso, significa 
que está por fora das novas 
formas de se comunicar dos 
jovens, como em mensagens 
de celular ou em redes sociais, 
como Facebook e Twitter.

QUADRO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADES

DESPERTAR DISCERNIR OPTAR

sETOR dE vida 

cOnsaGRada E LaicaTO 

• Programa Vida Feliz

• Circuito Projeto de Vida

• Conexão + : ) (Jovoma) • Conexão Marista 

(Evomar)

animadOREs

vOcaciOnais

• Animação vocacional • Conexão + : ) (Jovoma)

• Acompanhamento pessoal

• Acompanhamento 

pessoal

sETOR dE PasTORaL • Circuito Projeto de Vida

• PJM

cOmunidadEs FORmaTivas • Animação vocacional • Acompanhamento pessoal • Experiências 

vocacionais 

comunitárias

Esse “emoticon”, como é 
conhecido, é a adaptação do 
“Smile” ou “Smiley Face”, criado 
em 1963, pelo designer estadu-
nidense Harvey Ball. A sua cria-
ção tinha o objetivo de transmi-
tir alegria e felicidade. Nos anos 
1970, em plena era hippie, o 

símbolo virou ícone mundial. E 
hoje, se transformou em lingua-
gem universal que traduz muito 
mais que um mero sorriso, 
representa o estado de espírito 
de uma geração. 

E para fazer dessa intenção 
uma realidade, o Programa 
Vida Feliz aborda a importância 
do projeto de vida dentro do 
universo jovem. Por isso, falar 
com adolescentes, focando essa 
questão com uma linguagem 
próxima a deles, ressaltando os 
valores presentes no Programa, 
é fundamental para que educa-
dores, leigos e Irmãos atinjam 
sucesso nessa missão.

1PROVÍNCIA MARISTA BRASIL CENTRO-NORTE, Plano de Animação Vocacional. Brasília, 2011.

Processo animação
 vocacional PMBCS

de

> animação vocacional
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Em sua nova concepção, o Programa Vida 
Feliz constitui-se como um conjunto de pro-
jetos que se articulam em torno de seu prin-
cipal objetivo: 

Desenvolver junto com os jovens 
processos de escuta, diálogo, forma-
ção e acompanhamento, criando es-
paços e recursos que contribuam na 
construção de seu projeto de vida.

Tais processos, porém, não podem ser 
entendidos de modo linear, numa simples 
sucessão de eventos. Para expressar os dife-
rentes entrelaçamentos entre os projetos e o 
Programa, utilizamos a figura da bicicleta. 

1 
Muitos Modos de 

estar coM os jovens:  

Projetos: Pontes, Tenda, 

Siga + : ), Site Vocacional, Abraço 

Solidário, Conexão + : ), Lideran-

ça Juvenil, Conexão Marista e 

Famílias e Educadores.

2 
Foco no projeto de vida:  permite entender 

a relação profunda entre os projetos a partir do 

objetivo principal. Mostra a intencionalidade do 

Programa, do ponto de vista da Instituição Marista. 

4 
uMa tenda 

para todos:  

remete à conec-

tividade, elemento im-

prescindível ao programa. 

Conectar-se com os ado-

lescentes e jovens, acolhê-

los, estabelecer relações 

sempre mais profundas 

com eles. Ao mesmo tem-

po, facilitar sua participa-

ção, para que se manifes-

tem, exponham ideias, 

projetos, sonhos. Além 

disso, a tenda lembra um 

princípio fundamental 

de todo o Programa: o 

acompanhamento. 

3 
ponte para outros projetos: diferentes projetos 

se articulam numa estrutura que tem seu ponto inicial 

no Projeto Pontes. Ele é a passagem tanto para os edu-

cadores, que podem assim estabelecer contato com o maior 

número de adolescentes e jovens nas regiões atendidas, como 

para os educandos, que têm o primeiro contato com progra-

ma em sala de aula. 

“Mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem 

com palavras as entrelinhas. O melhor ainda não foi escrito.  

O melhor está nas entrelinhas.” (Clarice Lispector)

Vida Feliz:
Antigo meio de locomoção, torna-se cada 

vez mais contemporâneo. Além de “saudável” 
e “amiga do meio ambiente”, a bicicleta tem 
grande flexibilidade e permite andar nas es-
tradas, em trilhas e até em terrenos não ex-
plorados. Pedalantes se encontram, fazem cir-
cuitos juntos, trocam informações, se ajudam.

Sugerimos quatro maneiras de conceber o 
Programa Vida Feliz em relação aos projetos. 
Elas devem nos ajudar a entender o progra-
ma como um processo bem definido, mas 
em contínua construção. [Para a descrição de 
cada projeto, ver páginas 16 a 29.]

PROGRAMA 

UM CONCEITO ARROJADO
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novas metodologias e conteúdos. 
A colaboração de muitos envolvi-
dos, inclusive dos próprios jovens, 
também foi fundamental nesse 
processo. E, graças ao esforço de 
toda a equipe, o Programa Vida 
Feliz dá uma resposta ao seu tem-
po, principalmente porque ele se 
adaptou às suas necessidades de 
forma constante. Tanto que, há 
dois anos, foi levantada a questão 
de reformulá-lo. 

como seriam essas reformula-

ções?

Basicamente, a reforma consiste 
em uma revisão dos conteúdos, 
o que é fundamental, além de 
elaborar alguns materiais no-
vos e mais modernos. Também 
serão fechados alguns centros, 
enquanto outros vão ser trans-
formados e ampliados, além do 
acréscimo de alguns projetos 
diferenciados e mais dinâmicos. 
Mesmo com esses planos concre-
tizados, nem todos os projetos 
vão ser desencadeados em 2012. 
Somente alguns projetos-piloto 
vão acontecer a fim de experi-
mentar quais serão os primeiros 
resultados, tendo em vista que 
isso envolve não só custos, mas 
também diversos profissionais. 

dentro desse processo, qual o 

papel dos envolvidos no Progra-

ma para que o jovem encontre 

esse discernimento dentro do 

de um Irmão 
Histórias

Projeto de vida?

Cada um deles pode contribuir 
de forma específica e muito im-
portante. Nós precisamos enten-
der que o projeto vocacional é 
algo muito amplo, que não pode 
ser feito ao acaso. A opção de 
vida deve ser feita de maneira 
pensada, equilibrada e meditada. 
E dar ao jovem essa oportunida-
de de pensar no futuro, seja com 
casamento, trabalho, vida consa-
grada, ou sendo leigo engajado 
em uma comunidade, faz com 
que o jovem tenha mais chances 
de ter uma vida feliz, como con-
sequência de suas escolhas.
Quando a pessoa tem um sentido 
pelo qual faz as coisas, ela pode 
até terminar mártir, mas ela mor-
re feliz. Ela pode até ser detesta-
da por algumas pessoas, mas ela 
sabe o porquê dessa consequên-
cia e isso a torna feliz.
Por isso, o papel do Irmão no 
Programa é servir como símbo-
lo, mostrando que a vida marista 
dá certo. Já o leigo mostra para o 
jovem que todos caminham na 
mesma direção; e fé, religião e 
valores podem ser costumes de 
todos e não só de padres ou frei-
ras. Por sua vez, o educador é um 
testemunho de uma vida feliz.  
Com música e diversão, ele se 
aproxima e se interessa pela vida 
do jovem, inculcando nele os va-
lores do Programa. 
Com isso, o jovem reflete, com-

para e ouve, garantindo mais 
sentido para sua vida. 

O jovem está aberto a esse pri-

meiro contato?

Ao longo desses anos pude per-
ceber que é muito raro o jovem 
que não aceita, embora sempre 
haja alguns tão tristes e revolta-
dos que não se dispõem a esse 
contato. Pelo menos 98% aco-
lhem o Programa, tanto que há 
diversos testemunhos de trans-
formações de vida. O mais re-
cente foi de um dos participantes 
que não atua há mais de 15 anos 
no Programa Vida Feliz. Ele foi 
reconhecido em um shopping 
center por uma senhora casada, 
que o agradeceu pela palestra 
que fez em sua escola, quan-
do ela era ainda uma menina.  

Qual seria a palavra que o ir-

mão transmitiria aos jovens?

Que eles dediquem algum tempo 
pensando no futuro e na escolha 
vocacional. A pessoa que só tem 
uma chance de escolha é infeliz 
e triste. Quando se tem muitas 
chances para escolher é mais 
difícil, mas se tem mais chances 
de acertar. E só se é feliz quando 
se faz o bem, quando se dá mais 
que recebe. É só experimentar. 
Eu sempre falo ao jovem que dá 
muito mais alegrias ajudar uma 
velhinha a atravessar a rua do 
que fazer piada dela. 

2 de fevereiro de 1968. O que era mais um dia co-

mum, se transformou em data emblemática para 

a vida de Joaquim Sperandio, porque foi a partir 

desse dia que ele de fato se tornou um Irmão Ma-

rista. Outra memória daquele 

perío-do é que “a Congre-

gação era grande, com dez 

mil membros”. Hoje, exis-

tem quatro mil. “Antes, nós 

trabalhávamos com força 

de trabalho dos Irmãos 

e passamos a ter o laicato 

dentro das nossas obras, 

melhorando o relacio-

namento com os ou-

tros, arejando nosso 

espírito, nossa vida 

e nossa maneira de 

pensar”, compara. 

Com tantas histó-

rias para contar, é 

natural que Irmão 

Joaquim fizesse 

parte do Progra-

ma Vida Feliz. 

como foi o início do Programa 

vida Feliz?

Ele nasceu de forma simples e a 
pedido de quem necessitava. Eu 
trabalhava em Jaraguá do Sul 
(SC), na formação dos futuros 
Irmãos. As escolas públicas pe-
diam que eu desse palestras aos 
alunos. Eu elaborei um roteiro 
e, com isso, a ideia ganhou for-
ça. Tanto que, no segundo ano, 
o trabalho aconteceu de forma 
mais organizada. Depois disso, 
contratou-se uma leiga e, com 
um televisor e um violão debaixo 
do braço, íamos para essas esco-
las com o carro da comunidade. 
Os trabalhos também eram feitos 
em igrejas, salões de baile, até em 
uma boate fizemos esse trabalho 
uma vez! Depois de cinco anos, 
aproximadamente, foi feito um 
grande seminário, que propor-
cionou uma reflexão, com asses-
soria técnica e externa, para ela-
boração de conteúdo.

desde o início do Programa até 

agora, quais foram as princi-

pais mudanças?

Não é um Programa que se trans-
formou muito, porque ele nasceu 
basicamente como uma forma 
nova de levar a mensagem re-
ligiosa e os bons valores para a 
juventude. Ele foi sendo estrutu-
rado aos poucos e cresceu junto 
com o ganho de aparelhos novos 
e ampliação do seu material com 
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A família e a saúde são os prin-
cipais valores. 81% dos jovens 
consideram a religião impor-
tante ou muito importante. 
Mais de 60% são católicos.

adolescência é um período que vem se esten-
dendo cada vez mais devido às novas formas de 
convivência 1  desse grupo, assim como a função 
que exercem na sociedade 2 . Já o jovem no Brasil 
é todo o cidadão 3  que tem entre 18 e 24 anos 4 . 
conhecer a origem 5 , modo de vida 6 , crenças 7 ,
expectativas 8 , intenções 9 , desejos 10 , medos 11

e seus desafios 12  é o primeiro passo para estabe-
lecer uma comunicação 13  eficaz com esses públi-
cos. descobrir como concretizar esses sonhos 14  é 
uma das metas do Programa vida Feliz, que propõe 
transformação de vida no seu sentido mais amplo.

Juventude
Linksda 

dos jovens brasileiros concor-
dam que a soma das peque-
nas ações do dia a dia pode 
melhorar a sociedade.

dos jovens têm 
orgulho de ser 
brasileiro.

milhões de brasi-
leiros estão nessa 
faixa etária.

dos jovens 
acreditam 

ter mais se-
melhanças 
em relação 
a seus pais.

dos jovens  
dizendo que já 
experimentaram e/ou fumam 
maconha atualmente, para

Entre os 79% que não estão 
ou não passaram pelo Ensino 
Superior, 77% têm intenção 
de fazer faculdade.

Mais de 90% utilizam fre-
quentemente a internet e 
a televisão como meio para 
adquirir informações. Quan-
do o assunto é entreteni-
mento, mais de 90% têm pre-
ferências por filmes, novelas 
e programas de humor.

Para eles a palavra que 
melhor define a geração é 
sonhadora (35%). As outras 
escolhidas foram consumista 
(34%), responsável (31%)  
e batalhadora (28%).

92%
89%

26

48% 52%X 53% 
Mesmo com

77%

72% deles, isso deve 
continuar sendo 

proibido por lei

dos jovens brasileiros concor-
dam que é possível transfor-
mar uma comunidade sem 
ser a partir do dinheiro.

67%
O maior sonho é com a for- 
mação profissional e o em-
prego (55%), seguidos de casa 
própria (15%) e dinheiro (9%).

dos jovens brasileiros afir-
mam que se sentem livres 
para experimentar diversas 
religiões e 31% deles afirmam 
que misturam elementos 
de diferentes religiões para 
construir sua própria crença. 

77%

23%
citam espontaneamente a 
morte como maior medo. 

13%.
A violência é 

mencionada por

Fontes: 
• Pesquisa Datafolha, 2008.
• Pesquisa “O Sonho Brasileiro”, promovida 

por Box 1824, 2010.
• Pesquisa “Sociedades sul-americanas: o 

que dizem jovens e adultos sobre as juven-
tudes”, promovida pelo Estudio Juventudes 
Sudamericanas, 2009.

• Pesquisa “Diretrizes da Ação Evangeliza-
dora – Aspectos Culturais e Crenças da Ju-
ventude Marista no Brasil”, promovida pela 
Província Marista Brasil Centro-Sul, 2010.

77%

O trabalho é cada vez 
menos visto como necessi-
dade e cada vez mais como 
elemento de realização, 
expressão e felicidade.

As meninas valorizam 
mais a religião do que os 
meninos (84% ante 77% 
consideram-na importante 
ou muito importante).

21 43 65
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> metodologia

TODOLógICOS

no Programa vida Feliz, acredi-
tamos que o método não é algo 
acidental no processo de educa-
ção e evangelização juvenil. Ele 
determina nosso modo próprio 
de fazer animação vocacional, 
baliza diretamente os procedi-
mentos para atingir os objetivos 
propostos e favorece a partici-
pação democrática e coletiva. 
sabemos que o método deve ser 
determinado pelos sujeitos, con-
siderando suas características e 
realidades próprias, e pelos con- 
textos geográfico, social, cultu-
ral e econômico em que vivem. 
além do mais, nossas metodolo-
gias devem contribuir para que 
os adolescentes e os jovens te-
nham os elementos necessários 
para discernir sobre seu projeto 
de vida, podendo dessa forma fa- 
zer opções mais conscientes so- 
bre seu futuro e sua vocação. Pri- 
vilegiamos cinco princípios me-
todológicos interdependentes 
que devem servir, transversal-
mente, de fundamento para to-
das as metodologias escolhidas 
para o desenvolvimento concei-
tual e operacional do Programa.

 EscuTaR
No senso comum, escutar sem-

pre representou um sentido pas-

sivo, talvez porque dificilmente 

podemos selecionar aquilo que es-

cutamos. Mas engana-se quem pen-

sa que ela significa algo ingênuo. 

Há a escuta autoritária, daqueles 

que, manipulando a fala, obrigam 

que outros escutem somente o que 

lhes interessa. Eles se esquecem 

que a escuta é um sentido existen-

cial que marca rupturas, singulari-

dades, descontinuidades. É verda-

de que, por outro lado, existem os 

que “ouvem”, mas não “escutam”. 

Temos a escuta como instrumento 

de poder, de controle, de vigilância, 

daqueles que, indiferentes, não se 

dão conta de que escutar é, antes 

de tudo, abertura primordial, en-

contro fático e real com o outro e 

com o mundo. Por isso, escutar é 

sempre uma ação política, de auto-

nomia e libertação. 

Escutar os adolescentes e jo-

vens no Programa Vida Feliz é isto: 

uma ação ativa, que vai ao encontro 

do outro: em seus desejos, sonhos, 

conflitos e angústias. É transformar 

o espaço educativo num observató-

rio de tendências e comportamen-

tos da juventude, para compreen-

der sempre mais e melhor como ela 

espera construir sua história.

cOnhEcER
Desde muito cedo, por uma 

característica de nossa cultura 

ocidental, aprendemos a dar 

enorme importância para o co-

nhecimento. Com Sócrates, Des-

cartes e as ciências modernas, a 

razão alcançou o status de tribu-

nal, capaz de julgar os limites da 

normalidade, da veracidade, da 

autenticidade. Fomos condicio-

nados a crer que algo somente 

tem real valor se está legitima-

do pela razão. O ser humano 

sempre terá necessidade de ra-

cionalidade, pois, como recorda 

Aristóteles, a marca indelével do 

ser humano é ser zoon logikon 

(animal pensante). Equivocamo-

nos, porém, se imaginamos que 

o conhecimento se resume à ra-

zão, em seu aspecto puramente 

cognitivo. 

No Programa Vida Feliz, 

compartilhamos da opinião de 

Rafael Yus, de que a inteligência 

é multidimensional e pode ser 

expressada e valorizada em uma 

variedade de formas, sejam elas 

cinéticas, musicais, espaciais 

intrapessoais e interpessoais. 

Sabemos que, favorecendo no jo-

vem o espírito crítico e o conhe-

cimento de si, ele pode atuar de 

maneira inteligente no mundo. 

TRansFORmaR
Por muito tempo ouvimos dizer 

por aí que os jovens não se interes-

sam pelas questões sociais. Entretan-

to, recentes estudos têm mostrado o 

contrário: a solidariedade é uma das 

causas que mais aglutinam jovens 

no mundo. Nas escolas, nas univer-

sidades, nas paróquias, nas associa-

ções de bairro, nos clubes, nas tur-

mas de amigos, nas praças, lá estão 

eles mostrando que a mobilização  

e a participação são armas podero-

sas contra o descaso, a opressão e a 

corrupção. Basta lembrarmos os jo-

vens da periferia de Paris que, há al-

guns anos, pediam políticas públicas 

para os migrantes; os estudantes chi-

lenos, que constantemente se reú- 

nem reivindicando uma escola gra-

tuita e de qualidade; e a juventude 

árabe, que através das redes sociais 

mobilizaram milhões e fizeram cair 

ditadores. 

No Programa Vida Feliz acredita-

mos que todo adolescente e jovem car-

regam consigo um potencial transfor- 

mador. Precisamos, como educado-

res, proporcionar espaços e tempos de 

participação e, principalmente, cons- 

cientizar os jovens que as atitudes 

solidárias e positivas não são uma op- 

ção, mas condição de futuro para uma 

sociedade que necessita de mais jus-

tiça e de mais igualdade social. 

PaRTiLhaR
Todos já ouvimos a expressão “o 

ser humano não é uma ilha”. Significa 

que ninguém consegue viver sozinho, 

sem o mínimo de interação e de socia-

lização. Quando pensamos no univer-

so juvenil, isso é mais verdade ainda. 

O tempo que gastamos com os outros 

nos transforma em pessoas melhores, 

principalmente porque temos a opor-

tunidade de, como num espelho, en-

xergarmos o que nos torna mais fortes 

ou mais fracos, mais íntegros ou mais 

medíocres. Os outros são, como diz o 

ditado popular, a nossa medida. Um 

bom exemplo da importância de par-

tilhar a vida encontramos no filme “O 

Náufrago”. Nele, o inspetor da Federal 

Express (FedEx) Chuck Noland, vivido 

nas telas por Tom Hanks, sofre um aci-

dente aéreo e permanece, por um bom 

tempo, isolado numa ilha deserta. A so-

lidão absoluta o faz se tornar amigo de 

um dos objetos que transportava: uma 

bola de vôlei, que recebe dele o simpá-

tico nome de Wilson. 

No Programa Vida Feliz ajudamos 

os jovens a perceberem que, num mun-

do com mais de sete bilhões de pesso-

as, não precisamos ter como amigos 

bolas ou outros objetos, mas sim seres 

humanos que, com suas riquezas e limi-

tações, compartilham conosco a feliz 

existência, num mundo cheio de aven-

turas e descobertas.

acOmPanhaR
Enganamo-nos, em nossa mis-

são de educadores, quando acre-

ditamos que os jovens desejam 

que façamos as coisas por eles. 

Eles esperam de nós, sim, compa-

nhia. Alguém que caminhe junto, 

respeitando seus tempos, seus es-

paços e suas atitudes. O protago-

nismo juvenil se constrói realmen-

te quando nos damos conta de 

que somos mediadores de um pro-

cesso e não senhores absolutos 

de todas as verdades. Como pes-

soas mais maduras, temos a res-

ponsabilidade e a oportunidade 

de oferecer a eles possíveis cha-

ves de leitura que os auxiliem a ler 

o mundo a partir dos seus olhos e 

do seu coração. 

No Programa Vida Feliz acredi-

tamos que acompanhamento ju- 

venil é: parceria, nos momentos de 

dificuldade; paciência, nos perío-

dos de dúvida; respeito, para com-

preender profundamente as de- 

cisões tomadas; incentivo, para 

ajudar nos deslocamentos neces-

sários. E devemos lembrar sempre: 

para acompanhar adolescentes e 

jovens não basta simplesmente a 

boa vontade, precisamos ser co-

nhecedores do universo juvenil, 

de suas transformações e de seu 

eterno movimento. 

PRINCÍPIOS ME
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O Projeto Pontes acontece na sala de aula. 
Nela dá-se o entrecruzamento de educado-
res e educandos, de suas vidas, experiên-
cias e saberes. A sala de aula é espaço de 
mediação. Encontramo-nos com adoles-
centes e jovens para conversar com eles 
sobre diferentes temas, principalmente o 
projeto de vida. A beleza desse processo 
é unir percepções e perspectivas, focando 
nos sonhos individuais e coletivos valori-
zados e celebrados como uma grande festa.

Os educadores do Programa Vida Feliz 
têm consciência do papel de mediação que 
exercem. Não são substitutos dos professo-
res que atuam na escola, mas enriquecem 
a ação educativa por meio de uma inter-
venção pontual que se insere nos 
objetivos da escola. A Lei de Dire-
trizes e Bases, no Art. 35, entre ou-
tros aspectos, propõe como pauta 
curricular: 

“II – a preparação básica para o 
trabalho e a cidadania do educan-
do, para continuar aprendendo, de 
modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento pos-
teriores; III – o aprimoramento do 
educando como pessoa humana, in-
cluindo a formação ética e o desen-
volvimento da autonomia intelectu-
al e do pensamento crítico”.

A pedagogia marista dá o tom para os 
educadores do Programa. Ela não se preo-
cupa apenas com a construção do conhe-
cimento, mas orienta o educando para que 
aprenda a partir da vida. A valorização do 
aluno como protagonista revela seu cará-
ter participativo pelo qual os jovens bus-
cam, nos adultos que os educam, coerência 

e exemplo. É pedagogia da presença, que 
busca aproximar-se dos jovens, conhecê-
los para além dos espaços formais. Carac-
teriza-se pela alegria, pelo clima de con-
fiança, pela aceitação das culturas juvenis, 
pela aposta incondicional no adolescente e 
no jovem.

No entanto, são os educandos os reais 
protagonistas do projeto. Metodologias e 
conteúdos precisam ser construídos e or-
ganizados na perspectiva de seu maior en-
volvimento e participação. Isso se dá tanto 
na dinâmica dos encontros em sala de aula 
como nas propostas de engajamento para 
outros momentos, como o Projeto Tenda 
e os demais.

Nosso propósito: despertar para o pro-
cesso de construção pessoal do projeto de 
vida. Esse é o “ponto de encontro na pon-
te”, assumido como tema transversal em 
todas as séries, do 9º ano do Ensino Funda-
mental ao 3º do Ensino Médio. É para ele 
que as inspirações, temáticas, dinâmicas e 
discussões devem caminhar.

pontes
A ponte é lugar de trânsito, de passagem, 

de troca, de comunicação. A ponte une 
caminhos e oferece possibilidades de mútuo 

enriquecimento entre as margens.

“Beba! (Beba!) / Pois a água 

viva / Ainda tá na fonte / (Tente 

outra vez!) / Você tem dois pés 

/ Para cruzar a ponte / Nada 

acabou! Não! Não!  Não!.” (Ten-

te Outra Vez, Raul Seixas)

“Viver, viver e ser livre / Sa-

ber dar valor / Para as coisas 

mais simples / Só o amor 

constrói / Pontes indestrutí-

veis.” (Pontes Indestrutíveis, 

Charlie Brown Jr.)

O termo “ponte” não se en-

contra na Bíblia. Pudera! 

Com Deus abrindo o mar 

em dois e Jesus caminhando 

pelo lago...

“A ponte não é de concreto, não 
é de ferro / Não é de cimento / 
A ponte é até onde vai o meu 
pensamento / A ponte não é 
para ir nem para voltar / A ponte 
é somente para atravessar / 
Caminhar sobre as águas desse 
momento.” (A Ponte, Lenine) 

1)

> projetos
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Os encontros em sala de aula, com duração de duas horas-aula, são 
organizados de acordo com dois parâmetros. O primeiro é dado 
pelo esquema abaixo, que deve ser seguido por todos os educadores. 
O segundo é determinado por cada equipe, tendo em conta a reali-
dade local e as necessidades do grupo atendido. 

Há, portanto, uma estrutura comum que se completa com as con-
tribuições dos educadores e também dos educandos. Na prática, 
cada encontro precisa ser construído, vez a vez, como uma ponte 
que se adequa às margens e ao rio.

A seguir, vamos descrever cada um dos momentos do encontro.

Primeira tarefa: transformar o local, de 
modo a deixar os adolescentes à vontade, 
favorecendo sua participação. Da sala de 
aula, o ambiente deve parecer mais uma 
ágora, uma praça, um auditório.

Para isso, pode-se utilizar diferentes 
materiais. Sugerimos, como exemplo, o 
estilo do programa de auditório: o que 
você traria para ambientá-lo? Outra per-

Para começar a discussão, os educadores e os alunos esco-
lhem um dos detonadores apresentados no vídeo. Conforme 
o andamento do encontro, é possível “detonar” mais palavras. 
O importante é que provoque a participação do grupo.

O Programa relaciona constantemente conteúdos e pro-
cessos. Ao discutir determinados temas, busca primeira-
mente ajudar os jovens a se confrontar com seu projeto de 
vida.

Os detonadores podem ser relacionados às “palavras 
geradoras”, Paulo Freire. De acordo com o educador, pala-
vra geradora é o “poder de conscientização que a palavra 
tem potencialmente, ou conjunto de reações sociocultu-
rais que a palavra gera na pessoa ou no grupo que a uti-
liza”.  Isso significa que os detonadores devem possibilitar 
aos jovens a manifestação de suas dúvidas e concepções e 
a construção de novos saberes.

> maTERiaL: computador, data show, caixa de som e mouse.

ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO

sala de aula

O encontro começa com a vinheta de aber-
tura do Programa. A vinheta apresenta a 
Instituição Marista e o Programa Vida Feliz.

A seguir, a equipe se apresenta, de for-
ma breve. Qual a melhor forma de chamar 
a atenção dos adolescentes e jovens?

> maTERiaL: computador e caixa de som.

abertura

Para cada ano há dois vídeos, que apro-
fundam os quatro detonadores. Contêm 
depoimentos de jovens e especialistas, pes-
quisas, animações, estatísticas. Favorecem 
a escuta e preparam para a conversa com 
o grupo. 

> maTERiaL: computador, data show, vídeos e 

caixa de som.

vídeos

detonadores

Confira os detonadores de cada ano escolar:

• 9º ANO EF – Amizade, Interação, Diversão e Futuro.

• 1º ANO EM – Consumo, Socialização, Solidariedade e 

Sustentabilidade.

• 2º ANO EM – Família, Afeto, Segurança e Protagonismo.

• 3º ANO EM – Sonhos, Caminhos, Escolhas e Carreira.

gunta importante: que responsabilidade 
os educandos podem assumir durante o 
encontro?

É importante que a organização do es-
paço esteja pronta antes de começar pro-
priamente o encontro. Nada impede que 
essa preparação tenha a ajuda dos alunos: 
pendurar um banner, dispor o material, 
distribuir tarefas. 

Ágora é a praça 
grega onde 

as pessoas de 
reuniam para 

apresentações, 
discursos, 

julgamentos 
e muito mais. 
Ali acontecia 

a vida da 
cidade. Era o 

centro político, 
econômico e 

cultural.

> projetos
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Trata-se da parte opcional do trabalho em 
sala de aula. Relacionando aos momentos 
anteriores (vídeo, detonadores, boca no 
trombone), as equipes procuram associar 
as informações e as características de cada 
grupo ao tema do projeto de vida.

A criatividade pode sugerir diferentes 
recursos: músicas, dinâmicas, imagens, 
teatro etc. É necessário habilidade para 
aproveitar momentos e trabalhar com o 
“inédito-viável”.

> maTERiaL: conforme a programação de cada 

equipe.

Momento de os alunos manifestarem o que pensam so-
bre o tema detonador. Quem desejar pode expressar a 
sua opinião. Importante estabelecer o tempo de cada ma-
nifestação.

Algumas estratégias podem ser incluídas: enviar o 
manifesto por escrito, fazer uma pesquisa rápida sobre o 
tema, gravar as participações, entre outras.

> maTERiaL: que materiais poderiam ser utilizados? Um mega-

fone? Um microfone?

Os educandos já exercitaram a escuta e a 
partilha, manifestando opiniões e colocan-
do questionamentos. Este momento é o da 
construção de conhecimento. 

Os educadores atuam como mediado-
res, expondo exemplos, contando histó-
rias, relacionando as principais discussões 
com a temática do projeto de vida. Para 
isso, servem-se principalmente do Cader-
no dos Educandos, utilizando-o para aju-
dar os jovens a fazerem síntese.

A questão principal é: que ideias pode-
mos ter para melhorar o mundo, o nosso 
entorno, e para investir em nosso futuro? 
É importante que se garanta esse momento 
e se fundamente a discussão de forma leve, 
mas que provoque reflexão.

> maTERiaL: Caderno dos Educandos.

A discussão se encerra com uma síntese elaborada e pro-
posta pelo grupo. Trata-se de escolher uma ou duas ideias 
importantes ou mesmo algumas ações, que os jovens assu-
mem como as mais significativas para eles.

Que tal alguns jovens digitarem no site do Programa 
Vida Feliz (acesso remoto) o que pensam sobre o assunto? 
Ou então poderiam escrever em algum outro meio: em 
cartolina, na lousa ou numa folha de caderno.

> maTERiaL: notebook, cartolina, pincéis atômicos e giz.

O encontro fecha com a apresentação da vinheta, convi-
dando os educandos a participar dos outros projetos do 
Programa Vida Feliz. A equipe pode fazer um cadastra-
mento prévio, manual ou eletrônico no final do encontro. 
Importante direcionar os educandos ao site do Programa.

> maTERiaL: computador, data show, vídeo e fôlder.

inspirações

Boca no  
trombone

Fábrica  
de ideias

síntese

vinheta de 
conclusão

Para o educador Paulo Freire, “inédito-viável”  
expressa a potencialidade da imaginação criadora. 
A partir da leitura crítica do mundo, o sujeito ela-
bora imagens do amanhã, imagens de esperança 
de um mundo melhor.

> projetos
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Estar onde os jovens estão! Montar ali a 
tenda. Deixar que todos entrem, acolher, 
convidar para sentar, bater um papo, trocar 
uns sons. E, se preciso for, desmontar rapi-
damente e seguir caminho, para onde os jo-
vens forem. 

O Projeto Tenda está associado ao pátio 
da escola. Na estrutura montada, vez por vez, 
os educandos podem entrar espontaneamen-
te durante o intervalo das aulas ou no contra-
turno. A tenda fica instalada o tempo em que 
a equipe permanece na escola.

A interatividade é o negócio do Projeto 
Tenda. Diferentes estratégias permitem que 

teste  
vocacional
Um programa de computador fica dispo-
nível para aqueles que queiram preencher 
um teste vocacional. O resultado é im-
presso na hora ou enviado para o e-mail 
do educando. É importante que o teste es-
teja associado ao cadastramento on-line.

> maTERiaL: computador e programa.

A montagem da tenda exige o contato prévio com a escola para a esco-
lha do local. Convém armá-la com antecendência, onde for possível, de 
modo a prever todos os detalhes, como fixação, rede elétrica, mobília etc. 

A tenda fica disponível para os educandos nos intervalos das aulas ou no 
contraturno, segundo a disponibilidade da escola. Além dos alunos atendi-
dos no Projeto Pontes, outros poderão frequentar esse espaço. Caso haja um 
número muito grande de alunos, a ponto de inviabilizar as atividades dentro 
da tenda, é possível organizar a participação segundo turmas ou anos.

ORGANIZAÇÃO DA TENDA

os adolescentes e jovens se interessem por 
outros projetos do Programa, saibam mais a 
respeito do projeto de vida, desenvolvam ati-
vidades culturais, conversem sobre suas ex-
periências ou simplesmente jogem um pouco 
de conversa fora.

O educador encontra aí condição privile-
giada para se relacionar com os educandos. 
Permite aproximação desinteressada e pos-
sibilidade de contato mais intenso. Os meios 
oferecidos vão muito além de simples “recur-
sos”, permitindo que eles se expressem e se 
relacionem em níveis mais profundos que o 
da sala de aula.

“E o verbo 
se fez carne 

e armou 
sua tenda 

entre nós.” 
(Jo 1,14)

ponto de  
encontro
A tenda é, principalmente, ponto de 
encontro dos educandos. O espaço 
deve favorecer isso. Para tanto, dispor 
o mobiliário de forma criativa, ofe-
recer materiais para que possam uti-
lizar, como instrumentos musicais, 
lápis e pincéis, revistas e livros, pro-
gramas de computador, entre outros.

cadastro
on-line
Adolescentes e jovens se cadas-
tram no Programa Vida Feliz para 
receber informações, notícias e 
materiais. Será canal de comuni-
cação entre eles e os educadores.

O cadastramento inclui o par-
ticipante nos sorteios promovidos 
pelo Programa.

> maTERiaL: computador e programa.

recreio  
orientado
Os educadores organizam atividades 
com educandos no intervalo entre as 
aulas. O tempo livre favorece a rela-
ção mais espontânea com os jovens e 
abre para outras propostas mais exi-
gentes, como os projetos de solida-
riedade, a discussão sobre projeto de 
vida e os encontros vocacionais.

> maTERiaL: materiais previstos nas ati-

vidades.

convite  
personalizado
O clima espontâneo da tenda favorece a 
aproximação dos educandos e cria condi-
ções para um convite mais pessoal a par-
ticipar dos outros projetos do Programa 
Vida Feliz. Pode ajudar nesse processo a 
entrega de fôlder ou cartão.

> maTERiaL: fôlder e cartão.

tenda2)
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siga + : ) 
O Programa Vida Feliz deve ser capaz de envolver os jovens, de desafiá-
los e de promover seu protagonismo. Uma das formas de engajamento 
é a participação no Programa como voluntário. Educandos do 2º e 3º 
anos do Ensino Médio podem colaborar nas atividades, ajudando no 
planejamento e na execução das diferentes tarefas.

Os talentos e as boas ideias dos jovens são bem-vindos: cantar, co-
ordenar, escrever, organizar, tocar instrumento musical, contar histó-
ria, produzir material, conversar e muitas outras coisas.

Para isso, o educando deve se cadastrar no projeto como volun-
tário (trainee) e fazer um contrato por tempo determinado, segun-
do as normas existentes na província para esse tipo de engajamento, 
colocando-se à disposição da equipe local. As modalidades, o nível de 
participação e o tempo de vinculação são definidos caso a caso.

O convite é feito pessoalmente pelos educadores, que assumem a 
responsabilidade de acompanhar os jovens nessa experiência. O Proje-
to Siga +:) abre possibilidades para que os jovens amadureçam as pró-
prias opções vocacionais.

abraço solidário
Teimam em dizer que os adolescentes e jovens estão ficando individualistas e pou- 
co comprometidos. Será mesmo? O Programa Vida Feliz desafia o senso comum. Quer 
convidar os jovens para participarem da mudança, pois acredita em seu protagonismo.

Meninos e meninas do 2º e 3º anos do Ensino Médio são convidados a participarem 
de atividades organizadas de intervenção na realidade local, em diferentes moda-
lidades: ações de sustentabilidade ambiental, participação em projetos educativos-
sociais, organização de campanhas que lutam pela melhoria de vida da população, 
e outras mais. São ações semestrais ou anuais, de curto prazo, preferencialmente.

O foco não é a ação em si, mas o processo. Adolescentes e jovens participam, 
desde o primeiro momento, das discussões que definem a ação, das etapas pre-
paratórias, da intervenção propriamente dita, da avaliação. Para isso, os grupos 
devem ser pequenos, com um número que favoreça o envolvimento pessoal e a 
integração entre os membros.

Cabe aos educadores: incentivar a adesão de adolescentes e jovens ao projeto, 
enviar aos pais e responsáveis autorização de participação do jovem, verificar as 
possibilidades de intervenção e estabelecer os primeiros contatos, elaborar um pro-
grama mínimo e um cronograma de reuniões, organizar o cadastramento e o pri-
meiro encontro. É fundamental a parceria com ONgs, comunidades e Igreja local.

Cabe igualmente a eles dar espaço para os adolescentes e jovens, para que inter-
venham ativamente em todo o processo. A solidariedade e o empenho pela justiça 
são valores importantes na construção do projeto de vida. O projeto abre, assim, 
para outras ações, independente até do Programa. 

“Os sonhos são 

iguais / Terra à vista 

/ A morte da fome / A 

guerra aos homens 

do mal / Colo pras 

crianças / Vida pros 

doentes / Os desejos 

são os mesmos / De 

água onde é quente 

/ De paixão eterna-

mente / De ética pro 

convívio / De amor 

para os vivos / Abrace 

seu braço é ao longo 

do meu abraço / Sou 

um rio / E necessito 

do mar / Somos desse 

mesmo planeta / Sou 

um rio e necessito do 

mar / Fomos feitos 

pra dançar.” (Daniela 

Mercury)“Se achar que precisa voltar, volte! Se perceber que precisa seguir, siga! 

Se estiver tudo errado, comece novamente! Se estiver tudo certo, continue. 

Se sentir saudades, mate-as. Se perder um amor, não se perca! Se o achar, 

segure-o! Circunde-se de rosas e ame... O mais é nada.” (Fernando Pessoa)

    Site 
vocacional
O site é ponto de encontro virtual 
do Programa Vida Feliz. Tudo o 
que está sendo vivido encontra-se 
ali. Mais que isso, é onde educado-
res e educandos podem trocar in-
formações, experiências, vídeos, 
eventos importantes e novidades. 
No site cabem: blogs, tags, fotos, 
recados, dicas, análises, convites e 
muito mais.

A equipe ajuda a alimentar o 
site, postando fotos, textos e links 
dos encontros do Projeto Pontes 
realizados nas escolas. É mui-
to importante envolver cada vez 
mais os educandos nesse espaço, 
tornando-o pouco a pouco um 
site colaborativo.

3) 4) 5)
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O Programa Vida Feliz se propõe a ajudar 
pais e responsáveis, assim como os educado-
res, numa melhor compreensão dos proces-
sos de discernimento dos adolescentes e jo-
vens: comportamentos, atitudes, tendências, 
conflitos, projeto de vida.

Em parceria com as Secretarias de Edu-
cação locais, a equipe do Programa colabo-
ra em encontros de formação direcionados 
às famílias dos educandos e aos educadores, 
seja na animação do evento, seja no desen-
volvimento de temas específicos. Nesse caso 
é sempre importante que a equipe conte com 
a colaboração de um especialista. Pode soli-
citar, ainda, o apoio do Setor de Vida Consa-
grada e Laicato.

Conexão

Ser Irmão Marista é um jeito muito especial de estar no 
mundo, de trabalhar com a juventude e de se relacionar 
com Deus. Como conhecer mais? Conecte-se!

Adolescentes e jovens do 1º ao 3º anos do Ensino Mé-
dio que se interessam pelo carisma marista são convida-
dos a participar de encontros específicos, em que pode-
rão aprofundar a missão e a espiritualidade de Marcelino 
Champagnat e ser acompanhados pessoalmente em seu 
processo de discernimento vocacional.

Os encontros acontecem nos períodos de férias, em 
janeiro e julho. Podem ser locais, regionais ou provin-
ciais. Os conteúdos e as metodologias estão descritos nos 
subsídios específicos para o Projeto Conexão Marista.

Os Irmãos encarregados da animação vocacional têm 
a tarefa de realizar o acompanhamento pessoal, visitar as 
famílias dos vocacionados e servir de ligação dos jovens 
com as comunidades religiosas.

A canção lembra bem: “Sonho que se sonha 
só pode ser pura ilusão; sonho que se sonha 
junto é sinal de solução”. Liderança Juvenil re-
úne meninos e meninas do 9º ano do Ensino 
Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio que 
desejam fazer uma experiência mais forte de 
amizade e de caminho partilhado. 

Os encontros acontecem semanal ou 
quinzenalmente, nos espaços da Unidade. 
Têm foco na formação de líderes e na produ-
ção de conhecimento sobre o universo juvenil 
e suas relações. Por isso é fundamental que a 
organização fique, pouco a pouco, sob a res-
ponsabilidade dos próprios jovens.

Os educadores podem aproveitar a meto-
dologia proposta pela Pastoral da Juventude 
Marista (PJM), em especial os quatro mo-
mentos específicos: convocação, nucleação, 
iniciação e militância.

O grupo é apoio para o jovem em seu 
amadurecimento pessoal, particularmente em 
relação ao projeto de vida. Também fomenta 
novas formas de viver a espiritualidade e de se 
relacionar com a comunidade de fé.

conexão + : ) Liderança 
Para os adolescentes e jovens que têm interesse em aprofun-
dar seu projeto de vida e fazer o discernimento vocacional, 
o Programa Vida Feliz  oferece Conexão +:). São encontros 
periódicos, com atividades que promovem a convivência, a 
partilha, a integração, a reflexão, a oração.

Os encontros são organizados por cada Unidade. Podem 
participar meninos e meninas do 9º ano do Ensino Funda-
mental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio. Ponto impor-
tante é o acompanhamento pessoal por Irmãos, educadores 
e profissionais, que favoreça o discernimento e a tomada 
de decisão. Isso pode significar também a visita às famílias.

Os temas não seguem uma progressão linear, mas se 
organizam em conexão com a temática central do projeto 
de vida. Com isso, permitem que os educandos entrem no 
processo em diferentes fases e facilitam a adequação dos 
encontros segundo as exigências do grupo.

Entre as atividades previstas estão a realização de tes-
tes vocacionais, a entrevista dos educandos, a utilização de 
subsídios vocacionais, entre outras. Os jovens que se mos-
tram interessados em aprofundar mais o carisma marista 
são encaminhados para o Projeto Conexão Marista.

Aspecto fundamental é a relação da equipe do Progra-
ma com a igreja local, para que não haja trabalho paralelo e 
que a unidade participe da animação vocacional diocesana 
e local. Essa colaboração pode ser pensada em diferentes 
níveis.

6) 7)

8)
9)marista educadores

juvenil
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dos responsáveis pela entrevista. 
Ele chegou até  mim, e seguimos 
pela escada de um dos prédios 
próximos. Para meu alívio, não 
tinha começado. Tive alguns mi-
nutos para me recompor e res-
pirar. Em seguida, chega João, 
que já havia me explicado bre-
vemente como seria o bate-papo 
entre Irmãos, que apontariam 
suas impressões e opiniões sobre 
o dia a dia marista. 

Aos poucos eles vão chegan-
do. Se fossem sete, poderiam 
bem ser os novos anões da Bran-
ca de Neve, mas são apenas cinco: 
o curioso, o risonho, o inquieto, 
o sereno e o garboso. Caracterís-
ticas típicas de muitos de meus 
conhecidos. E por um momento 
imaginei que encontraria hábi-
tos, roupas “típicas” e discurso 
pronto. Eu me enganei. “Eles são 
gente como a gente”, pensei.

Tudo estava planejado. Dia 24 
de outubro, às 19h30. Cheguei à 
PUCPR perto das 19h. Abrindo 
a porta do táxi, anuncio minha 
parada: Centro Marista Marceli-
no Champagnat. Não tinha erro, 
em dez minutos chegaria tran-
quilamente. Trânsito parado. 
Raiva. Vejo a liberdade das mo-
tos e bicicletas ao ultrapassarem 
toda aquela parede de “motores 
a quatro rodas”. Até se eu fosse 
a pé seria mais rápido. Telefo-
ne toca. Você já está chegando? 
Digo que sim, escondendo o 
medo do atraso. Chego um mi-
nuto depois do previsto e vejo o 
lugar em que costumo ir: vazio, 
fechado e escuro. Experimen-
to sintomas de desespero. Será 
que começou e eu não estou lá? 
E se começou, onde é, nesse lu-
gar imenso que mal conheço? 
Resolvi ligar para o Fábio, um 

Encontro
primeiro

por Suziê Oliveira
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Mas antes que os apelidos 
grudassem na minha cabeça, 
eles se apresentam: membro de 
comissão da Espiritualidade e 
Laicato, da Vida Comunitária, 
e assessor Pastoral Vocacional 
do Chile, Patrício Pilo; diretor 
do Centro Marista Marcelino 
Champagnat e assessor da Pasto-
ral Juvenil Marista da Província 
Brasil Centro-Sul e atuante na 
Pastoral do Colégio Técnico da 
PUCPR – TECPUC, João Batis-
ta; coordenador de Animação 
Vocacional na Província Maris-
ta Brasil Centro-Norte, James 
Pinheiros dos Santos; diretor da 
Secretaria de Leigos do Institu-
to e membro da Província Ma-
rista da América Central, Javier 
Espinosa e Irmão da Província 
Centro-Norte e coordenador da 

área Vida Consagrada e Laicato 
do Brasil Marista, José de  As-
sis Elias de Brito. 

Por que ser irmão? 
A primeira pergunta girou em 
torno das escolhas que eles fize-
ram para que essa vocação fosse 
seguida com sucesso. Imedia-
tamente fez-se silêncio na sala. 
Todos e, ao mesmo tempo, ne-
nhum deles queria dar a primei-
ra palavra. 

O acanhamento foi desfeito 
pelo Irmão José de Assis, o pri-
meiro a falar. Ele lembrou seus 15 
anos, no Ensino Médio do Colé- 
gio Pio X, em João Pessoa, na 
Paraíba. Nesse período, o teste-
munho dos irmãos despertou a 
sua vocação. 

“Primeiro comecei como re-

presentante de turma, depois  
atuei no grêmio estudantil. Isso 
me aproximou muito dos Ir-
mãos que coordenavam e diri-
giam aquela instituição. Além 
disso, percebia o modo como 
aqueles Irmãos conduziam as 
atividades e se relacionavam 
com outras crianças e jovens. 
Quando percebi, já estava envol-
vido nesse processo”, revela.

Esse foi o pontapé inicial, 
dado pelo Irmão que correu para 
trocar a camisa e “colocar um 
perfuminho”, ao perceber que 
a nossa conversa seria filmada. 
Com a primeira resposta dada, 
os outros também se sentiram 
mais confortáveis para falar so-
bre suas trajetórias, principal-
mente por serem coincidentes 
em muitos pontos. Um deles é a 

adolescência, tanto que o curioso 
Irmão Patrício, mais conhecido 
como Pato, também encontrou 
sua vocação nesse período.  

Ele ingressou aos 16 anos, se- 
guindo o irmão que entrou pri-
meiro. Durante as visitas que Pa- 
to fazia ao seminário, pode per-
ceber quanto o irmão era feliz ao  
lado daqueles companheiros. A-
lém disso, ele foi aluno marista e 
seu pai lecionava no colégio. De 
algum modo, existia uma cor-
tina de fumaça da qual ele não 
pode escapar. 

Já o espanhol Javier Espinosa 
começou mais cedo: aos dez anos. 
Ao perceber que os meus olhos 
pareciam dois pratos, tamanha a 
minha surpresa, ele se apressou 
em explicar que naquele momen-
to não se tratava de uma vocação 
propriamente dita, mas sim de um 
processo que aconteceu pouco a 
pouco graças ao testemunho dos 
Irmãos e em especial à felicidade 
que eles demonstravam. Refeito 
do susto, pude ouvir também que, 
pelo fato de ele ser de uma região 
tipicamente católica, o sentido 
missionário foi despertado nele 
desde pequeno. Inevitavelmente 
me transportei para a Europa e 
me perdi em meio a castelos, igre-
jas e grandes obras arquitetônicas. 

Só voltei da minha “viagem”, 
quando o inquieto Irmão James 
confessou ter começado ainda 
mais menino, aos nove anos. 
“Tenho uma influência muito 
forte da família – sou o segundo 
de três tios maristas – por isso 

comecei muito cedo no grupo 
vocacional. Depois, aos 17, entrei 
na Congregação”.

Embora todos tivessem li-
gação com o universo marista 
desde o primeiro momento de 
suas vidas, é curioso saber por 
que eles abraçaram essa propos-
ta e não quiseram ser padres, 
por exemplo. Eu devo confessar 
que até aquele momento não ti-
nha me prendido a essa diferen-
ciação, por isso tive que prestar 
muita atenção para entender a 
diferença entre os dois.

“Os maristas despertaram em 
mim a missão de proximidade e 
a importância de ‘caminhar ao 
lado’, típicas de um Irmão. Eu me 
senti muito mais útil no processo 
do que estar ligado a uma paró-
quia exercendo os ministérios, 
por exemplo; já que como Irmão 
eu tenho muito mais possibili-
dades, podendo ser o elemento 
transformador e de suporte para 
as crianças e os jovens”, assegura 
Irmão Assis. 

O chileno Pato contou que 
tanto presbíteros quanto padres 

fazem parte da sua vida desde o 
seu nascimento, assim como os 
Irmãos, que sempre estiveram 
próximos, por meio de brinca-
deiras, idas a acampamentos e 
passeios. Além de associar essa 
ideia de diversão, ele descobriu, 
mais tarde, com os seus estudos a 
figura de Jesus Irmão, leigo e fra-
terno, que vive ao lado das pes-
soas. E isso o encheu de alegria, 
motivando a tomar essa ideia 
como um modelo, que lhe deu 
um sentido à vida. 

O risonho Irmão João Batista, 
por sua vez, lembrou a questão 
do acolhimento no começo da 
sua carreira, de uma forma mui-
to carinhosa. Tanto que imaginei 
Joãozinho, com tenros 13 anos, 
de mochilinha nas costas, no seu 
“primeiro dia de aula” sendo re-
cebido com muito contentamen-
to pelos demais. “No meu estágio 
vocacional eu me senti como um 
irmão dos outros de verdade. 
Por isso eu preferi ser mais “ir-
mão” que “pai” (referindo-se ao 
padre), por ser uma relação mais 
afetuosa”, fala. 

“Os maristas despertaram em 
mim a missão de proximidade e a 
importância de ‘caminhar ao lado’.”

“O uso das redes 
sociais garante uma 
aproximação com 
mais liberdade.”

James Pinheiros dos Santos, José de Assis Elias de Brito, Patricio Pilo, João Batista, Javier Espinosa
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século XXi
Isso posto (e devidamente anota-
do), por que é importante ser um 
Irmão marista nos dias de hoje e 
qual o seu papel na sociedade?

Quando espero respostas la-
cônicas, recebo mais uma vez 
retorno inesperado, mas não 
menos interessante. “Ser Irmão 
marista é acreditar na mudança 
de vida. Primeiramente a nossa, 
já que optamos por esse estilo de 
vida e nos tornamos referência 
para outras pessoas, especial-
mente para os jovens, mas tam-
bém ser a mudança para a socie-
dade”, garante o Irmão James. O 
Irmão Pato completa a ideia ao 
dizer que hoje ele está em uma 
etapa da vida em que tem muito 
a entregar e a compartilhar. E por 
ter muita experiência acumula-
da, não pode deixar de dividir 
isso com os demais. 

Analisando, percebo que a 
missão deles ultrapassa objetivos 
tangíveis. Nada lembra uma equa- 
ção  de  segundo grau. Tudo é muito 

subjetivo, assim como suas con-
quistas, que podem passar des-
percebidas por olhos não treina- 
dos. Não é à toa que para o sereno 
Javier ser Irmão tem sido uma res-
posta a Deus, como projeto de fe-
licidade, crescimento e plenitude. 
“Percorrer esse caminho com os 
outros, em um sentido comuni-
tário, garantiu sentido na minha 
vida, fazendo um mundo melhor 
para mim e para os outros”. 

Tudo parece muito próximo 
da nossa realidade, até mesmo 
de outras profissões, se anali-
sarmos com certa frieza, mas a 
prática dos votos de castidade, 
pobreza e obediência foge dos 
planos da maioria. Tanto que até 
os próprios Irmãos reconhecem 
as dificuldades em tratar esse 
tema. Três deles, de forma in-
consciente, responderam sobre 
seus maiores desafios. Em cada 
resposta é clara a doçura e a sen-
sibilidade com que cada um deles 
encarou essa realidade.

“O tema castidade é complexo 

porque o impulso sexual, o dese-
jo de paternidade e de fazer pla-
nos a dois fazem parte da nossa 
vida. Com o tempo, percebi que 
o meio religioso fica com o pro-
jeto, mas a sexualidade e afetivi-
dade continuam seguindo; por 
isso não se trata de ficar brigando 
com essa natureza. Ela é algo que 
nos dá vitalidade e muita ener-
gia”, reflete o Irmão Patrício. 

“Sobre o voto de pobreza, não 
se trata de colocar tudo o que se 
tem – bem material, potencial hu-
mano e vital – a serviço da grande 
missão que temos na Igreja e no 
Instituto. Tudo o que nós temos 
e possuímos não é nosso, mas 
do Instituto e está a serviço das 
crianças, dos adolescentes e dos 
jovens. Esse é o verdadeiro voto 
de pobreza – aquilo que temos 
e somos está a serviço de outras 
pessoas”, informa Irmão James.

Sobre a obediência, Irmão 
Javier assegura que esse voto lhe 
garante uma aproximação maior 
com Deus. “Ele quer que eu seja 

feliz e que tenha um caminho de 
plenitude, por isso viver continua- 
mente essa atenção e o querer de 
Deus, servindo como mediador 
entre a comunidade, é funda-
mental para o projeto de vida em 
abundância para mim”.

irmãos conectados
Mesmo com valores que foram 
enraizados em séculos passados, 
para mim fica clara a importân-
cia dos Irmãos nos dias em que 
os protagonistas são a internet, 
as redes sociais, os jogos virtuais 
e o acesso infinito às informa-
ções. A dúvida é se eles sabem 
utilizar essas ferramentas para se 
aproximarem do público jovem e 
promoverem as mudanças com-
portamentais e comunicacionais 
necessárias para um mundo cada 
vez mais desconectado com anti-
gos valores.

“O uso das redes sociais ga-
rante uma aproximação com mais 
liberdade. Nesse espaço, que não 
é físico, eles desabafam, falam 
sobre suas dificuldades e pedem 
ajuda mais abertamente. A res-
posta é praticamente imediata. E 
isso é muito bonito”, considera o 
Irmão João Batista. “Não temos 
como nos aproximar sem essas 
ferramentas, ou ignorando-as”, 
completa o Irmão James. 

A ideia que o Irmão Assis 
tem sobre o jovem buscar res-
postas para a sua existência des-
pertou meu interesse e também 

minha empatia. Ele disse que é 
notório o desejo da juventude 
em vivenciar algumas experiên-
cias com o transcendente. Por 
isso é necessário utilizar não só 
as mídias sociais, mas também 
uma simbologia e linguagem 
acessível e adequada. 

Um prato cheio para mim, jor- 
nalista. Mesmo assim, não quis 
interromper e divagar sobre as 
teorias pós-modernas e de infor-
mação. Fugiria do tema. Eu me 
limitei a concordar com um sutil 
e tímido menear de cabeça quan-
do Irmão Assis falou (com muita 
propriedade) que tais mídias não 
garantem o desenvolvimento de 
uma sensibilidade para que ocor-
ra uma comunicação eficaz e que 
esse era um dos maiores desafios, 
que Irmãos dos séculos passados 
não experimentaram.

Quando a conversa se aproxi-
mava do fim, pretendi estender, 
mesmo que por poucos minu-
tos, aquele momento. De toda a 
conversa, foi minha oportunida-
de de pedir a eles uma palavra 
final destinada exclusivamente 
aos educadores do programa. O 
Irmão João Batista foi enfático 
em dizer que é fundamental se 
aproximar do jovem, em todos 
os momentos – no intervalo da 
aula, dentro da sala de aula ou 
no churrasco do fim de semana. 
“Não negue essa presença. Ad-
quirir confiança é fundamental 
para trabalhar com o jovem”, 

garante. É importante também 
“não desanimar, manter o ânimo 
constante, mesmo com as dificul-
dades. Isso vai motivar e encan-
tar alguns”, finaliza James. 

Com o fim da conversa, to-
dos ainda seguiram com a agen-
da. Mesmo terminando a noite, 
alguns ainda tinham compro-
missos a cumprir. O encontro 
terminou com as despedidas de 
sempre. Eu sinceramente espero 
que seja um até breve, porque 
surpresas e conhecimento nunca 
são demais.

“Optamos por esse estilo de 
vida e nos tornamos referência 
para outras pessoas.”

“Percorrer 
esse caminho 
com os outros, 
em um sentido 
comunitário, 
garantiu 
sentido na 
minha vida.”
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•  Cultivo dos valores cristãos e 
maristas.

•  Capacidade de escuta, diálogo e 
trabalho em grupo.

•  Criatividade, senso de inovação 
e processualidade.

•  Atenção às necessidades e às ex-
pectativas dos diferentes sujeitos.

•  Realização de planejamento, 
avaliação e revisão, por meio 
dos instrumentos indicados 
pela Instituição.

•  Aplicação cuidadosa dos conte-
údos e das metodologias, utili-
zando os subsídios propostos.

•  Elaboração de outros recursos 
para a qualificação dos mo-
mentos previstos.

O Educador-Ponte, juntamente 
com o coordenador, é responsável 
pela equipe e mantém um vínculo 
estreito com o Setor de Vida Con-
sagrada e Laicato. É articulador e 
potencializador dos processos e 
dos resultados do Programa em 
nível local: a escola, os organis-
mos governamentais, a paróquia, 
a diocese, as ONgs e outros gru-
pos. Está atento às novas tendên-
cias juvenis.

São estas as competências que 
o Educador-Ponte precisa cultivar:
•  Preparação pessoal e institucio-

nal, conforme critérios estabe-
lecidos pelo DHO, pelo Progra-
ma e pela pedagogia marista.

IRMÃO
COORDENADOR
O Irmão está presente junto aos 
adolescentes e jovens de forma 
significativa. 

Acompanha aqueles que se 
mostram interessados em apro-
fundar o próprio projeto de vida, 
em especial os que optam pela 
vida consagrada marista.  

É o Animador Vocacional 
da comunidade dos Irmãos e da 
equipe vocacional.

EDUCADOR-

O Educador faz a diferença!

“aos jovens que nos procuram, 

propomos que aprofundem sua 

experiência de vida humana  

e cristã.” (constituições, no 96)

PONTE
Além disso, é o primeiro res-

ponsável pela equipe e mantém 
um vínculo estreito com o Setor 
de Vida Consagrada e Laicato. 
É articulador e potencializador 
dos processos e dos resultados 
do Programa em nível local: a 
escola, os organismos governa-
mentais, a paróquia, a diocese, as 
ONgs e outros grupos.

> educador
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> pedagogia marista

Antes de falar sobre pedagogia, 
temos que analisar o conceito 
da palavra presença. “Compa-
recer” e “estar diante de” é um 
dos seus significados, mas essas 
ações podem estar cercadas pela 
distância, pelo desinteresse e, 
até mesmo, pelo receio. Por isso, 
a pedagogia da presença, traço 
marcante na educação marista, 
aprofunda o fazer-se presente 
para assumir as condições neces-
sárias de convivência amorosa. 
Ou seja, significa estar sensivel-
mente atento ao outro e dispor-
se a sentir, pensar e sonhar jun-
tos, e não estabelecer meramente 
convivências harmoniosas, em 
nome da polidez.

Livros que recomendo:
• ROEMMERS, Alejandro 
guillermo. O Retorno do Jovem 
Príncipe. Rio de Janeiro: Objeti-
va, 2011. 
• SENgE, Peter. Presença: pro-
pósito humano e o campo do 
futuro. São Paulo: Cultrix, 2007.

Jeito
Marista

de 
Ensinar

O espírito de família é um dos va-
lores fundamentais da Instituição 
Marista. Tal valor também pode 
ser entendido como um princípio 
de convivência com nossos pares, 
alicerçado por concepções cons-
truídas ao longo de nossa história 
e que perpassa nossas ações em 
todos os espaços que convivemos, 
seja na vida familiar, comunitária 
ou profissional. Sua concretização 
se dá por meio da vivência solidá-
ria, dialógica e harmônica, pautada 
em atitudes de respeito, delicadeza, 
partilha, colaboração, transparên-
cia e união. Atitudes que exigem a 
constante revisita e autorreflexão 
sobre como nos relacionamos com 
o outro e como esse relaciona-
mento, de fato, reflete a postura de 
escuta sensível e atenta, e a flexibi-
lidade e capacidade de mudança.

Livro que recomendo: 
• BAUMAN, Zygmunt. Comuni-
dade: a busca por segurança no 
mundo atual. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2003.

A educação integral do homem, 
proposta por Champagnat, é uma 
maneira de enriquecer a inteligên-
cia de forma consciente, desenvol-
vendo disposições para corrigir as 
tendências negativas, inspirando 
o amor ao trabalho que permite 
transformar a natureza. Para isso, 
parte-se do pressuposto marista 
em que só se pode ser bom cristão 
sendo virtuoso cidadão. garantir 
aos jovens e às crianças o contato 
com injustiças e realidades que 
atingem a dignidade humana 
contribui para a formação de uma 
postura moral comprometida com 
o desenvolvimento da socieda-
de. Vinculados dessa forma ao 
mundo interior, eles criam formas 
mentais que orientam sistematica-
mente reflexões e ações.

Livro que recomendo:
• COMTE-SPONVILLE, André, 
Pequeno Tratado das Grandes 
Virtudes. São Paulo: Martins 
Fontes, 1995.

A expressão “do jeito de 
Maria” entrou no vocabu-
lário marista em 1969, e 
exprime de forma feliz a 
pedagogia marial de Mar-
celino Champagnat e os 
ensinamentos que deixou 
para os seus seguidores. 
Para ter sentido, a expres-
são completa é: “Seguir a 
Jesus Cristo, do jeito de 
Maria”. Ao mesmo tempo 
que Maria é Mãe de Jesus, 
Ela também é “discípula” e 
“seguidora” dEle. E é esse 
modo de segui-lo que inte-
ressa ao marista. Marcelino 
insistiu nesse “jeito” de 
seguir a Jesus, repetindo 
inúmeras vezes: “Tudo a 
Jesus, mas por Maria; tudo 
a Maria, mas para Jesus”.

Livro que recomendo:
• União Marista do Brasil. 
Maria no coração da Igreja. 
Brasília/São Paulo: Umbra-
sil/Paulinas, 2011.

Para refletirmos e nos comprometermos 
com a virtude da simplicidade, é impor-
tante observarmos o 21º Capítulo geral, 
que nos convoca a ser “Irmãos entre 
irmãos, sinais do Reino na simplicidade 
de vida, na partilha de vida e da fé, numa 
oração renovada e no perdão mútuo”. 
Nesse aspecto, a educação reafirma, 
de acordo com Umbrasil, que “A sim-
plicidade permeia as ações a partir do 
diálogo e de relações abertas, fraternas e 
coerentes com os valores maristas”.  
Ou seja, o contato com crianças e 
jovens pobres podem conduzir a uma 
vida mais simples e inspirada por  
Maria, sendo sinal do Reino e revelando 
um Deus simples e apaixonado pelo ser 
humano.

Livros que recomendo:
• Comissão Internacional da Pastoral 
Juvenil Marista. Evangelizadores entre 
jovens: documento de referência para o 
Instituto Marista. São Paulo: FTD, 2011.
• União Marista do Brasil. Projeto Edu-
cativo do Brasil Marista: nosso jeito de 
conceber a Educação Básica. Brasília: 
Umbrasil, 2010. 

José Leão da cunha Filho 
Educador marista – Brasília

PRESENÇA
ESPÍRITO  
DE FAMÍLIA

soeli Terezinha Pereira 
Educadora marista – Curitiba

AMOR AO 
TRABALHO

isabel c. michelan de azevedo
Educadora marista – Curitiba

DO JEITO 
DE MARIA

irmão ivo antonio strobino - 
Curitiba

SIMPLICIDADE

mércia Procópio
Educadora marista – Brasília
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Atualmente residindo em Roma, o diretor do 

Secretariado da Missão do Instituto Marista, 

Irmão João do Prado, encontrou um tempo 

em sua agenda para responder algumas 

perguntas sobre os principais assuntos 

relacionados ao mundo marista. Por e-mail, 

ele fala sobre os desafios, as expectativas e 

arrisca alguns conselhos. Confira. 

compromisso
com o outro

um profundo
ser marista hoje,

> ser marista
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O que é o marista no mundo?
Embora seja uma pergunta 

difícil de responder, pode-se di-
zer que o marista é muito mais 
de 3,6 mil Irmãos e 50 mil cola-
boradores atendendo mais de um 
milhão de pessoas em 79 países 
nos cinco continentes.

O marista no mundo é a re-
lação que se constrói e se estreita 
cada vez mais entre Irmãos, lei-
gos, crianças e jovens em todos os 
lugares em que o carisma marista 
está presente e é muito bonito ver 
isso tomando as feições de cada 
cultura. Hoje, se fala do mundo 
marista como uma grande rede 
de um grande tecido, com dife-
rentes densidades e nuances, nos 
quais milhares de pessoas se iden-
tificam e constroem suas vidas. 

Ao mesmo tempo em que 
assumimos uma identidade pró-
pria, cuidamos para não formar 
um “gueto”. O carisma marista 
não teria sentido e nem razão 
de existir se isolasse as pessoas 
afastando-as de suas realidades 
e do mundo. graças ao carisma 
marista, hoje, podemos ver em 
muitas regiões e culturas maior 
estreitamento das relações de 
amizade e fraternidade e supera-
ção das diferenças.

O ser marista somente tem 
sentido à medida que contribui 
para a construção de um mundo 

a missão marista é por meio da 
educação nas suas mais variadas 
formas. Em todo o mundo, Ir-
mãos e leigos respondem à mis-
são buscando uma presença cada 
vez mais próxima das crianças e 
dos jovens, contribuindo para o 
seu desenvolvimento humano, 
espiritual e com inserção social. 
A missão marista deve contribuir 
para o projeto de vida da huma-
nidade onde houver uma crian-
ça ou jovem necessitado. Aí está 
nossa missão.

Em 2017, o instituto marista 
celebra 200 anos do início da 
missão com o padre cham-
pagnat. a missão marista con- 
tinua atual?

2017 será com certeza um 
grande marco para o Instituto, 
porque 200 anos de fundação se 
traduzem em muita história, tra-
dição, vida, experiência e apren-
dizado. Mas isso também traz 
seu peso, já que uma instituição 
com tantos anos, muitas vezes, 
acaba sendo refém de si mesma. 

O 21o Capítulo geral, cele-
brado em Roma, em 2009, vê 
como horizonte para o Instituto 
a “missão marista num mundo 
novo”. Por isso ela é muito atual, 
tendo em vista que as crianças e 
os jovens têm muitas necessida-
des e Deus nos chama a dar uma 

resposta frente a essa realidade. 
Nosso maior desafio, como 

diz o Capítulo, é saber como rea-
lizar a missão marista na cultura, 
dentro das diferentes linguagens 
e dos contextos do mundo atual. 
Acredito que o desafio até 2017 é 
o de construir uma visão concei-
tual da missão e uma estratégia 
para torná-la realidade. 

Não podemos perder de vista 
a proposta do Reino, do mundo 
novo, da terra nova. Ela exige 
uma mudança de coração e men-
te, e só começará a partir de cada 
um de nós. A cada encontro com 
crianças, jovens, Irmãos e leigos 
do mundo marista, por exemplo, 
sinto que eles contribuem para 
que eu seja diferente. 

O que caracteriza o jeito ma-
rista de educar?

O nosso jeito de educar tem 
a ver com o legado que Marceli-
no nos deixou. Ele sempre quis 
que nossa prática educativa fos- 

se evangelizadora. Isso quer dizer 
que toda a nossa ação educativa 
deve estar plenamente compro-
metida com a vida das crianças e 
dos jovens, que foram confiadas 
a nós, e com a vida do planeta.

Evangelizar é promover a vida 
e ajudar as pessoas a encontrarem 
o sentido de Jesus Cristo e seu 
evangelho. Consequentemente, o 
currículo, os programas, a práxis 
educativa correspondem à vida 
em estreita relação com a carac-
terística marista de uma educa-
ção evangelizadora. 

Os outros elementos que ca-
racterizam o jeito marista de edu-
car são a dedicação marcada pela 
simplicidade, pelo amor ao tra-
balho, pelo espírito de família e 
pela humildade. Esses elementos 
ajudam dar forma a uma prática 
pedagógica que é muito marista. 
Por fim, acredito que o elemento 
que coroa isso é o amor às crian-
ças e aos jovens. Marcelino dizia: 
“Para educar é necessário amar”. 

justo, fraterno e solidário. Esse 
talvez seja o melhor significado 
do que é ser marista no mundo 
de hoje: um profundo compro-
misso e amor ao outro, já que 
marista no mundo é sinônimo de 
fraternidade. 

um dos elementos que com-
põe o carisma marista é a sua 
missão. como você poderia 
traduzi-la?

A missão marista é a grande 
herança que Marcelino nos dei-
xou. Ela reflete sua sensibilidade 
frente às necessidades do mundo 
e aos apelos de Deus. Por isso, 
nossa missão é tornar Jesus Cris-
to conhecido e amado por crian-
ças e jovens. Entre esses, Marceli-
no tinha uma predileção especial 
pelos mais pobres. 

No entanto, hoje, somos cha-
mados a estar em todos os con-
textos das juventudes, mas em 
todos eles com intencionalidade 
e resposta que contribuam para 
a melhoria da vida dos mais po-
bres. Nesse sentido, a missão ma-
rista é a mesma de Jesus: “que to-
dos tenham vida e a tenham em 
abundância”. (Jo 10, 10).

Toda a ação marista deve 
contribuir para que o ser huma-
no, em todas as suas dimensões, 
seja livre, responsável, solidário 
e feliz. Nosso jeito de realizar 

“Evangelizar é promover  
a vida e ajudar as pessoas a 
encontrarem o sentido de 
Jesus cristo e seu evangelho.”
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Conheça mais sobre a missão marista 

no mundo: www.champagnat.org

como conhecedor do mundo 
marista, quais são as princi-
pais diferenças e os aspectos 
comuns no jeito de realizar a 
missão?

Diria que o carisma marista, 
ao mesmo tempo em que é uni-
versal, é também muito local. Um 
aspecto que me chama muito a 
atenção, quando visito a missão 
pelo mundo, é como o carisma se 
incorpora com facilidade nas mais 
variadas realidades e culturas. 

O carisma tem uma força 
muito grande, tanto que cristãos 
de outras denominações religio-
sas e não cristãos se identificam 
com ele. Este para mim é o pri-
meiro elemento. O carisma ma-

rista é universal e, independente 
da cultura e dentro do contexto, 
todos podem se encontrar nele. 

Um segundo aspecto é como 
jovens e leigos se identificam, 
se encantam e procuram se ali-
mentar do carisma marista. Em 
alguns lugares, com mais história 
e mais força que outros, mais e 
mais pessoas querem fazer parte 
dessa experiência.

Por fim, ainda saliento que a 
missão marista prioriza a realiza-
ção humana. Vejo cada vez mais 
pessoas totalmente comprometi-
das e entregues à causa do Reino, 
o que é muito bonito. 

Há muitos desafios, muitos 
deles ligados a pouca formação 
sobre o carisma marista. Irmãos, 
leigos e jovens precisam cada 
vez mais passar por um processo 
de conversão.

A missão é o campo por exce-
lência em que juntos alimenta-
mos nossa vida e respondemos a 
nossa vocação diária, em que as 
diferenças não estão na essência 
da missão, mas na forma como 
ela se inculca em cada cultura, 
assumindo suas matizes.

Qual sua palavra aos educa-
dores do programa?

Assumam o Programa Vida 
Feliz no sentido literal de seu 
nome. É uma missão bonita que 

vocês realizam, já que ela está 
diretamente focada no proje-
to de vida dos jovens. Por isso 
façam-na com toda a dedicação 
se sentindo honrados, já que ele é 
grande meio para contribuir para 
a transformação do mundo. 

Deus abençoa a missão de 
vocês. É em nome dele que vocês 
a realizam e por isso ela se torna 
fecunda. Ao mesmo tempo, pro-
curem sentir o coração e a alma 
de vocês nesse projeto. “O traba-
lho que Deus lhes confia agora 
não é exclusivo ‘para eles/elas’. É 
também ‘para vocês’ ”. 

Vocês devem ser muito feli-
zes nesse trabalho. As crianças 
e os jovens que vocês contatam, 
dia após dia, em diferentes esco-
las e realidades, devem ver o que 
está no fundo dos olhos de vo-
cês. Oxalá eles encontrem muita 
alegria e realização humana e se 
inspirem também na construção 
de seus projetos de vida. 

Mas sejam verdadeiros com 
eles e não se coloquem como 
quem já chegou ao final do cami-
nho. Que eles vejam cada um e 
cada uma de vocês como alguém 
que está em processo de cresci-
mento e maturidade humana, que 
vibra com a vida e com o mundo, 
e que está fazendo a sua parte para 
que todos tenham vida em abun-
dância e com felicidade. 

“O trabalho que deus 
lhes confia agora não é 
exclusivo ‘para eles/elas’.  
É também ‘para vocês’.”

> ser marista
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Uma reflexão sobre a questão do 
projeto de vida no âmbito da ju-
ventude e o papel da escola nesse 
processo2 exige primeiramente o 
esclarecimento do que se com-
preende a respeito da categoria 
juventude, quase sempre con-
siderada um dado da natureza. 
Acredito que a noção de juven-
tude deve ser entendida, ao mes-
mo tempo, como uma condição 
social e uma representação. De 
um lado, há um caráter univer-
sal dado pelas transformações do 
indivíduo em determinada faixa 
etária, na qual completa o seu 
desenvolvimento físico e enfren-
ta mudanças psicológicas. Mas a 
forma como cada sociedade e, no 
seu interior, cada grupo social vai 
lidar e representar esse momento 
é muito variada. Não existe uma 
juventude, mas sim juventudes, 

no plural, enfatizando, assim, a 
diversidade de modos de ser jo-
vem na nossa sociedade. Nesse 
sentido, se queremos compreen-
der os jovens com os quais atua-
mos, antes de nada é necessário 
conhecê-los em sua realidade, 
descobrindo os diferentes modos 
pelos quais eles constroem a sua 
experiência. 

A vivência da juventude, des-
de a adolescência, tende a ser 
caracterizada por experimenta-
ções em todas as dimensões da 
vida subjetiva e social. O jovem 
torna-se capaz de refletir e de se 
ver como um indivíduo que par-
ticipa da sociedade, recebendo e 
exercendo influências, fazendo 
deste o momento por excelência 
do exercício de inserção social. 
Esse período pode ser crucial 
para que ele se desenvolva ple-

Juventude,
projeto

vida
e escola

de 

1

por Juarez Dayrell 

namente como adulto e cidadão, 
sendo necessários tempos, espa-
ços e relações de qualidade que 
possibilitem a cada um experi-
mentar e desenvolver suas po-
tencialidades.

É nesse processo, permeado 
de descobertas, emoções, ambi-
valências e conflitos, com o qual 
o jovem se defronta com pergun-
tas como: “quem sou eu?”, “para 
onde vou?”, “qual rumo devo dar 
à minha vida?”. Questões cru-
ciais que remetem à identidade e 
ao projeto de vida, duas dimen-
sões que aparecem interligadas 
e são decisivas no processo de 
amadurecimento. 

O projeto de vida pode ser 
entendido como a ação do indi-
víduo de escolher um, dentre os 
futuros possíveis, transforman-
do os desejos e as fantasias que 
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nismos de inclusão e exclusão e 
tem consciência dos limites e das 
possibilidades abertas pelo siste-
ma na área em que queira atuar, 
maiores serão as suas possibilida-
des de elaborar e de implementar 
o seu projeto. As duas variáveis 
demandam espaços e tempos de 
experimentação e uma ação edu-
cativa que a possa orientar.

A elaboração de um projeto 
de vida é fruto de um processo de 
aprendizagem, no qual o maior 
desafio é aprender a escolher. Na 
sociedade contemporânea, so-
mos chamados a escolher, a deci-
dir continuamente, fazendo desta 
ação uma condição para a sobre-
vivência social. A escolha tam-
bém é objeto de aprendizagem: 
aprendemos a escolher, e a nos 
responsabilizar pelas nossas es-
colhas. Um e outro se aprendem 
fazendo, errando, refletindo so-
bre os erros. Essas são condições 
para a formação de sujeitos au-
tônomos. Cabe perguntar: onde 
nossos jovens estão exercitando, 
aprendendo a escolher? Quais os 
espaços que vêm estimulando a 
formação de jovens autônomos? 

É tarefa do mundo adulto e 
suas instituições garantir aos jo-
vens momentos e situações em 
que se coloquem como interlo-
cutores, promovendo uma rela-
ção intergeracional. As pesquisas 
vêm evidenciando, porém, que a 
instituição escolar, principalmen-
te a escola pública, não vem cum-
prindo esse papel. A escola pouco 

conhece o jovem que a frequenta, 
a sua visão de mundo, os seus de-
sejos, o que faz fora da escola. Ao 
mesmo tempo, predomina uma 
representação negativa e precon-
ceituosa em relação à juventude. 
O jovem é visto na perspectiva 
da falta, da incompletude, da 
desconfiança, o que torna ainda 
mais difícil para a escola perce-
ber quem ele é de fato, embora 
existam muitas experiências que 
apontam para uma nova postura 
da escola na relação com os jo-
vens, com algumas características 
que devem ser ressaltadas.

Um primeiro aspecto é reco-
nhecer e lidar com o jovem como 
sujeito. Implica percebê-lo como 
realmente é, além da sua con-
dição de aluno. É um indivíduo 
que ama, sofre, se diverte, pensa 
a respeito das suas experiências, 
interpreta o mundo, tem desejos 
e projetos de vida. Torna-se ne-
cessário escutá-lo, considerá-lo 
como interlocutor válido e, na 
perspectiva do protagonismo ju-
venil, tomá-lo como parceiro na 
definição de ações que possam 
potencializar o que já trazem de 
experiências de vida. 

Levar em conta o jovem 
como sujeito é adequar a escola 
a uma “pedagogia da juventu-
de”, considerando os processos 
educativos necessários para lidar 
com um corpo em transforma-
ção, com os afetos e sentimentos 
próprios dessa fase da vida e com 
as suas demandas de sociabilida-

de. Implica também adequar o 
ritmo dos processos educativos, 
dinamizando-os com metas e 
produtos que respondam à an-
siedade juvenil por resultados 
imediatos. É fazer da escola um 
espaço de produção de ações, de 
saberes e relações. É acreditar 
na capacidade do jovem, na sua 
criatividade e apostar no que ele 
sabe e quer dominar.

Nessa perspectiva, a escola 
se torna um centro juvenil, um 
espaço de encontro, de estímulo 
à sociabilidade, onde os jovens 
possam ter a possibilidade de se 
descobrirem diferentes dos ou-
tros e principalmente aprender a 
respeitar estas diferenças. Um es-
paço de aprendizagem das regras 
e vivências coletivas e do exercí-
cio da participação. Todos esses 
são aspectos centrais na constru-
ção de identidades positivas e na 
elaboração de projetos de vida. 

E aqui vale ressaltar a centra-
lidade da relação dos jovens com 
seus professores. Estes são a ex-
pressão de uma geração adulta, 
portadora de um mundo de va-
lores, regras, projetos e utopias a 
ser proposto aos jovens alunos. 
Cabe a eles se colocarem como 
interlocutores desses jovens 

lhe dão substância em objetivos 
passíveis de serem persegui-
dos, representando, assim, uma 
orientação, um rumo de vida. Os 
projetos podem ser individuais e/
ou coletivos, mais amplos ou res-
tritos, com elaborações a curto 
ou médio prazo, dependendo do 
campo de possibilidades. Quer 
dizer, dependem do contexto so-
cioeconômico-cultural concreto 
no qual cada jovem se encontra 
inserido, e que circunscreve suas 
possibilidades de experiências. 
O projeto possui uma dinâmica 
própria, se transformando na 
medida do amadurecimento dos 
próprios jovens e/ou mudanças 
no campo de possibilidades. 

Um projeto de vida se realiza 
na junção de duas variáveis. A 
primeira diz respeito à identi-
dade, ou seja, quanto mais o jo-
vem se conhece, experimenta as 
suas potencialidades individuais, 
descobre o seu gosto, aquilo que 
sente prazer em fazer, maior será 
a sua capacidade de elaborar o 
seu projeto. 

Quando falamos em identi-
dade, não estamos nos referindo 

a um “eu” interior natural, como 
se este fosse uma capa colocada 
pela sociedade sobre o núcleo in-
terno com o qual nascemos. Ao 
contrário, estamos falando em 
uma construção que cada um vai 
fazendo por meio das relações 
que estabelece com o mundo e 
com os outros. A construção da 
identidade é antes de tudo um 
processo relacional, ou seja, um 
indivíduo só toma consciência 
de si na relação com o Outro. É 
uma interação social, que aponta 
para a importância do pertenci-
mento grupal e das suas relações 
solidárias para o reforço e garan-
tia da identidade individual. Fica 
evidente a importância do grupo 
de amigos, das esferas culturais, 
das atividades de lazer, da escola, 
entre outros, como espaços que 
podem contribuir na construção 
de identidades positivas.

Outra variável que interfere 
na elaboração do projeto de vida 
é o conhecimento da realidade. 
Quanto mais o jovem conhece a 
realidade em que se insere, com-
preende o funcionamento da 
estrutura social com seus meca-

diante de suas crises, dúvidas e 
perplexidades. Assim, a escola se 
efetiva como um espaço de inter-
locução dos jovens com o mun-
do adulto, contribuindo na cons-
trução de referências positivas. 

No trabalho com os jovens, 
a força propulsora tem de ser o 
desejo. Professores e alunos com 
desejo de descobrirem novos ca-
minhos, novas relações, novos 
conhecimentos. O envolvimento 
dos professores é o primeiro pas-
so para qualquer proposta que 
pretenda estabelecer um diálogo 
maior com os jovens alunos, fa-
zendo da escola um espaço onde 
eles “possam ser mais”, como 
dizia Paulo Freire. Será reencon-
trada, assim, a vocação da escola 
como um espaço de formação 
humana. 

Juarez Dayrell é professor da Faculda-
de de Educação da UFMG e coordena-
dor do Observatório da Juventude da 
UFMG

1. Parte deste texto foi publicado na 
Revista Onda Jovem,nº1, março 2005.
2. Para uma discussão mais amplia-
da sobre Juventude e projetos de 
vida ver o Relatório de Pesquisa 
“Diálogos com o Ensino Médio” em 
www.fae.ufmg/objuventude. Nesta 
mesma pagina está disponibilizado 
também um fanzine sobre este tema.

a elaboração de um 
projeto de vida é fruto 
de um processo de 
aprendizagem.

acreditar na 
capacidade do jovem, 

na sua criatividade 
e apostar no que ele 

sabe e quer dominar.
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> Almanaque do adolescente

O portal é elaborado por uma série de especia-

listas nas mais diversas áreas e aborda vários 

assuntos, como qualidade de vida, cultura, 

inclusão social e guia de profissões voltado ao 

adolescente. A sua principal característica é 

trazer conteúdo embasado ao jovem sem que a 

linguagem seja muito rebuscada.

Além dessa proposta, o site coleta informações 

e curiosidades em diversas áreas, desde desen-

volvimento sustentável até cidadania, deixan-

do o conteúdo ainda mais leve e próximo do 

público, fomentando ideias e discussões acerca 

desses temas. 

Outro ponto positivo do portal é a rede da qual 

é constituída. Nele, todos são capazes de ser 

colaboradores enviando sugestões de pauta e 

análises de artigos, para que o conteúdo fique 

ainda mais rico e diversificado.

> Guia adolescente

O blog é formado por adolescentes de todas as regiões 

do Brasil, com perfis bastante diferenciados, o que dá 

um “sabor” especial ao site, além de promover as dife-

renças entre os jovens e, de algum modo, estimulá-las. A principal característica desse veículo é esclarecer, de forma 

sucinta, assuntos do mundo social do jovem e do adolescente. Temas como sexualidade, relacionamentos e diferenças 

entre meninos e meninas são tratados com a leveza que o assunto merece e com a linguagem própria dos jovens.  

Os textos são sem rodeios, sem preconceitos e, o mais importante, apontam os dois lados da moeda quando se trata de 

escolhas feitas durante essa fase da vida. 

> Revista Onda Jovem 

O portal é um canal de comunicação que tem o intuito de 

focar no segmento jovem, na perspectiva de quem lida com 

esse público. Por isso o material serve como fonte para edu-

cadores, profissionais de diversos setores sociais, especia-

listas e estudiosos, além do próprio jovem que deseja ana-

lisar como ele é percebido pela sociedade. no link “acervo” 

é possível ter acesso integral a todas as edições temáticas 

da revista impressa, desenvolvida com apoio e patrocínio 

do instituto votorantin. além disso, o portal disponibiliza 

materiais pedagógicos, conteúdos educativos e temas de 

interesse dos jovens, visando à diversidade de perspectivas 

e multiplicidade de leituras dos mais variados assuntos. 

http://www.almanaquedoadolescente.com.br

http://www.guiaadolescente.com

http://www.ondajovem.com.br

> Formação da Identidade Pessoal 

vídeo com pouco mais de três minutos, elaborado por 

alunos do Ensino médio, mostra, por meio de conceitos 

simples, como a amizade, a família, a cultura e o meio 

externo influenciam a formação da identidade. como isso 

se evidencia mais no período da adolescência, mesmo a 

identidade estando em constante transformação, é rele-

vante atentar ao tema e utilizar o vídeo como apoio para 

prováveis discussões sobre o assunto. 

http://www.youtube.com/watch?v=t7pKRNLJ2rk

> Psicologia – Identidade

Elaborado por acadêmicos de Psicologia, o vídeo 

aborda conceitos de forma mais estruturada sobre 

a questão da identidade. com o uso de imagens 

que provocam o questionamento, esse material 

garante, por parte dos espectadores, mais ganchos 

para possíveis conversas com os jovens, sobre pre-

conceitos, diferenças e, até mesmo, bullying.

http://www.youtube.com/watch?v=OUX1ewrgxVE

sites vídeos
> para continuar
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> Retratos da Adolescência

O filme realizado por alunos de Jornalis-

mo de curitiba tem como proposta re-

tratar o que adolescentes de diferentes 

realidades pensam sobre o futuro e o que 

fazem para alcançar seus objetivos em 

meio a fatores como doenças, preconcei-

tos e exclusão. O documentário também 

aponta quais são os sonhos e desafios 

desses jovens e como eles trabalham 

essas questões para seguir adiante.

http://vimeo.com/31380670



De todos os textos, este é certamente o mais 
difícil, porque ele é de algum modo uma des-
pedida, embora seja também a lembrança 
da minha trajetória dos últimos dois meses 
como jornalista 

Meu primeiro momento foi conhecer os 
“meninos” com os quais eu tive contato direto: 
João e Fábio. Até aí, tudo sem grandes even-
tualidades. Nossas conversas foram predomi-
nantemente por e-mail. Uma das conversas 
que tive com João, numa segunda-feira, pela 
manhã, me encheu de orgulho e vergonha 
ao mesmo tempo. Estávamos falando sobre 
o texto da roda de conversa, e ele disse “eu que-
ro um texto mais solto, como os do seu blog”. 
Quando ele disse isso, congelei. Meu Deus! Ele 
leu meu blog! A partir daí revi todos os meus 
textos para ver se ele tinha encontrado algo 
comprometedor. Pode até ter achado, mas ali 
eu estava do jeito que realmente sou, desarma-
da e sem o compromisso de agradar alguém. E 
esse foi o maior desafio do trabalho: ter uma 
liberdade (principalmente de criação) que eu 
nunca tive, e me mostrar a partir das minhas 
histórias. Ter essa possibilidade não foi só um 
desafio, como uma oportunidade de acreditar 
no meu próprio crescimento como escritora 
e perceber que textos “soltos” e mais literários 
também podem trazer conteúdo. 

Outro fato que marcou foi o acompanha-
mento do Fábio durante a entrevista que fiz 
com o Irmão Joaquim Sperandio. No início 

Isso não é uma despedidaLivros
com tanta tecnologia, redes sociais, celulares que fazem de tudo, parece que livro está fora de 
moda ou não encontrou ainda seu novo espaço (já que os E-Books ainda não emplacaram por 
aqui). mas é exagero falar que ele está prestes a se aposentar. Ele sempre terá seu espaço cativo 
entre todas as faixas etárias.

vidas desperdiçadas, 
de Zygmunt Bauman

Autor conhecido por discorrer 

sobre a pós-modernidade (ou 

modernidade líquida, como ele 

próprio conceitua), nessa obra 

ele aborda a crise das relações 

humanas. Para isso, Bauman 

aponta como a mídia, a política, 

a economia e o desenvolvimento 

proporcionam essas consequên-

cias sociais em países considera-

dos ricos e pobres. Ele também 

aponta os conceitos de “resíduos 

humanos”, “populações supérflu-

as” e como tais valores repercu-

tem na fragilidade e na incerteza 

no que se refere a crer em Deus, 

além de verificar, consequen-

temente, a descartabilidade e 

o triunfo da identificação (ou a 

falta dela) na sociedade pós-

moderna. 

O apanhador no  
campo de centeio,  
de J. d. salinger

Considerado por alguns o livro que 

“inventou” uma geração, a obra de 

Salinger descreve o fim de semana 

de um adolescente de 17 anos. Até 

aí, nada demais, se não fosse toda 

a reflexão que o garoto faz sobre as 

suas escolhas durante a vida. Além 

disso, o livro é o pioneiro em tratar 

da cultura jovem na literatura de 

forma natural e não romanceada ou 

idealizada. Outro ponto positivo é 

a linguagem leve e ágil, ideal para 

quem não tem paciência para leitu-

ras prolixas ou ainda não está tão 

familiarizado com os livros. Mesmo 

com a 1ª edição datada em 1951, o 

livro continua atual e indispensável 

na formação de qualquer jovem que 

deseja compreender melhor a si mes-

mo e o mundo.

Suziê Oliveira

Felicidade clandestina,  
de clarice Lispector

A obra reúne 25 contos impecáveis, 

que abordam, de forma singela e 

sensível, a infância, a adolescência e 

os sentimentos que permeiam essas 

fases da vida. De forma sutil e subli-

me, Clarice,  por meio de fluxos de 

consciência inundados em subjetivi-

dades, busca em momentos autobio-

gráficos ou fictícios, a autoanálise e 

as reflexões sobre sua vida e o signi-

ficado de sua existência. Tanto que, 

de repente, diante de ocorrências 

mínimas, os personagens se veem 

imersos em realidades mais profun-

das, nunca antes imaginadas. Muitas 

vezes, eles mesmos não conseguem 

perceber com clareza que realidade é 

essa, porém suas vidas ou suas visões 

mudam. É um livro que da primeira a 

última página se encontra lirismo e 

beleza em seu estado mais puro.

pensei que a presença dele iria me inibir, mas 
por momento algum me senti sendo observa-
da ou avaliada. Dos empregos pelos quais pas-
sei, nunca fui tão respeitada. E para completar, 
depois que os primeiros textos foram enviados 
para a equipe, vieram os elogios e fiquei ain-
da mais confiante. A partir daquele momento 
percebi que estava indo pelo caminho certo. 

Olhando ainda mais para dentro, confesso 
que antes desse projeto me via meio desiludi-
da com a profissão, por isso essa oportunida-
de chegou mais do que na hora certa. Ela me 
reavivou não só como jornalista, mas como 
pessoa, trazendo-me questionamentos, refle-
xões que eu tinha perdido depois de algumas 
decepções que a vida me trouxe recentemen-
te. Por isso, falar sobre projeto de vida, veio 
bem a calhar. Apontar vídeos e livros sobre 
a juventude foi o ponto alto do projeto. “Me 
achei”, como dizem os adolescentes. Imagina, 
eu, indicando livros, vídeos e sites para pro-
fessores – profissão essa que, além de admi-
rar, almejo um dia eu praticar. Certamente 
esse foi um grande passo e, ainda mais, um 
grande estímulo para continuar a fazer o que 
amo. No início da roda de conversa, um dos 
Irmãos perguntou: “você é jornalista?”. Bom, 
não preciso explicar as muitas respostas que 
vieram a minha cabeça além do sim, mas 
por ora, prefiro acabar com reticências, e não 
com um ponto final...  

“Come together right now over me”. By João, Fabio, Rosana e Fabiano.

> para continuar
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www.programavidafeliz.com.br


