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Apresentação
O propósito desta publicação é oferecer a pessoas que trabalhem no
desenvolvimento de atividades relacionadas a projetos de vida alguns roteiros
que lhes possam ser úteis ou inspiradores, baseados numa concepção sobre o
que poderia fundamentar tal prática, a de se projetar a vida.
Este material, de todo modo, não tem uma origem espontânea.
Contar um pouco da história que nos conduziu até ele ajudará o/a leitor/a
a ter mais clareza do horizonte mais amplo de valores e entendimentos que
também o conformaram.
O solo de onde brotam as reflexões e os subsídios aqui contidos é a
pós-graduação em Juventude e mundo contemporâneo1, oferecida pela Rede
Brasileira de Centros e Institutos de Juventude, em parceria com a Faculdade
Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE), situada na cidade de Belo Horizonte.
Mais especificamente, este material é resultado da disciplina Juventude e
Projeto de vida, parte da grade do referido Curso, ministrada em janeiro de
2019 para a sua décima turma.
Nesta edição da disciplina, buscou-se conjugar um trabalho teórico-reflexivo, relacionado, no caso, a alguns possíveis fundamentos de um
projeto de vida, com um caráter explicitamente prático, no qual tais reflexões
deveriam subsidiar vivências a serem propostas pelos/as estudantes e que
pudessem ser usadas em atividades sobre projeto de vida.

1 A Pós-graduação tem como objetivo ampliar o domínio acadêmico e profissional de pesquisadores,
educadores e pastoralistas que atuam com jovens.
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É, assim, de um curso de especialização em juventude, de uma disciplina
sobre projeto de vida que buscou articular teoria e prática, de um grupo de
estudantes que estão se especializando em juventude e, acima de tudo, de
um desejo profundo e verdadeiro de auxiliar outras pessoas na atividade, nem
sempre fácil, mas sempre urgente e sempre em primeira pessoa, de projetar
a vida, que se origina e no qual deita raízes mais ou menos profundas este
material.
Se este material conseguir ajudá-lo/a de alguma forma a conceber atividades que auxiliem outras pessoas a construírem seus projetos de vida ou
a refletir sobre o que é projeto de vida já teremos atingido o nosso objetivo.
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Fundamentação
Em síntese, os roteiros que se seguem, dialogam com uma perspectiva teórica
que:
a)

Compreende a vida humana como uma que é única e irrepetível para cada pessoa, como algo sempre em construção, uma
caminhada infinda cuja direção deveria ser buscada na escuta
da nossa sede profunda, da nossa vocação. Essa caminhada, de
todo modo, só pode ser construída neste mundo, pressupondo
em alguma medida: o outro (que, por seu cuidado, assegura-nos
a vida, ao mesmo tempo em que demanda de nós que cuidemos
dele); e uma insuperável negociação com as condições materiais
concretas da vida na realidade específica em que nos toca existir
(de modo a podermos construir e implementar nossos projetos
de vida, ao mesmo tempo em que, com isso, possamos ir transformando essa mesma realidade);

b) Entende que, na construção, implementação e subsequente
aperfeiçoamento dos nossos projetos de vida: precisamos educar nossos afetos e nossa razão; agir, por vezes, movidos pelo
dever nele mesmo; e ter a paz de espírito como indicativo de
se estamos escutando nosso desejo (ou nossa vocação) e caminhando em alguma medida guiados/as por ele;
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c)

Toma como importantes características de nosso tempo a liquidez2, superfluidade3, atomização4 e desempoderamento5. Características que nos põem desafios específicos para esta nossa
época, e que são distintos daqueles que cada umas das outras
épocas anteriores colocaram para as pessoas de então;

d) Sustenta que há uma classe de desafios por assim dizer atemporais, que se materializam em duas ocorrências distintas da
angústia: aquela que pode nos imobilizar diante dos passos que
nossa sede (ou vocação) pode requerer de nós; e aquela que, ao
contrário, evidencia que algo profundo no nosso modo de vida
já não é mais tolerável para a nossa sede, e que precisamos, com
isso, mover-nos;
e)

Defende que cada pessoa ou grupo de pessoas terá um processo único de construção de seus projetos de vida. Por essa razão,
a equipe deveria, para cada ciclo de atividades que for propor,
prepará-las a partir daquilo que podem saber ou estimar de
antemão dos/as participantes específicos/as que terão, estando,
não obstante, sempre aberta para ajustes que forem se fazendo
necessários, durante a execução da proposta, para que ela possa
ser a melhor possível.

2 Nada nem ninguém, desse modo, permanece sagrado, sólido ou inegociável. Nada nos provê um limite estruturante para a nossa existência, para o seguimento realizador da nossa sede (ou vocação).
3 Refere-se à condição ou característica de se perceber ou se sentir supérfluo, substituível, repetível,
dispensável.
4 Em nosso tempo, mais do que em qualquer outro na história humana, os laços sociais são, na média, bastante frágeis. No limite, acabamos por existir como seres isolados, praticamente desvinculados uns dos outros, isto é, como átomos.
5 Se somos apenas fracamente vinculados/as às demais pessoas, como poderemos fazer para
transformar a realidade econômica, política e/ou cultural em que vivemos? Falta-nos, escapa-nos o
poder para tanto.
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Sobre os roteiros
São muitíssimo variados os modos como os elementos discutidos na disciplina poderão estar presentes e ser articulados nas atividades de preparação de
um Projeto de Vida. Uma estruturação possível para esse trabalho, de todo
modo, divide-o em cinco blocos principais:
1.

HISTÓRIA PESSOAL: dar-se conta da pessoa que se é. Tem a ver
com questões como “quem sou eu?” e “como vim a ser o que
sou?” (apresentamos dois roteiros sobre essa dimensão);

2.

MUNDO QUE HABITO: dar-se conta da realidade em que se vive,
com seus desafios e suas potencialidades (apresentamos dois
roteiros sobre essa dimensão);

3.

MINHAS RELAÇÕES: tomar consciência das relações que são
importantes para si (p.e., familiares, fraternas, amorosa(s), profissionais, com Deus etc.), e do estágio/estado em que elas se
encontram (apresentamos um roteiro sobre essa dimensão);

4.

MEU HORIZONTE: dar-se conta da própria sede e do horizonte
de valores (ou de sentido) que estamos assumindo – e que queremos assumir – como delimitador dela (p.e., religião, valores
éticos, sucesso-riqueza etc.) (apresentamos um roteiro sobre
essa dimensão);

5.

ATUAÇÃO OU DECISÕES: tendo como referência nossa sede (ou
vocação) e nosso horizonte de valores, o que devo fazer, em cada
uma das dimensões 1, 2 e 3, de modo a que a minha vida se aproxime daquilo que desejo e que acredito para ela?
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São inúmeros, também, os modos de se realizar esse processo de leitura do
passado e do presente (1, 2, 3); de mergulho em si e de identificação daquilo
que se tem como inegociável (4); e, a partir disso, de planejamento do futuro,
isto é, dos passos ou decisões que se identificam como necessárias de serem
tomadas em nossas vidas (5). Assim, os roteiros que se propõem são um
dentre muitos itinerários possíveis. As atividades desenvolvidas em cada um
desses blocos, ademais, podem se desdobrar em subatividades, executadas
em tempos e com profundidades diferentes, além de segundo formatos,
ambientações e motivações distintas. Elas podem, além disso, mesclar ou
trabalhar mais de um bloco por vez.

1. BLOCO HISTÓRIA PESSOAL:
Encontro “Trajetória, memórias & sentidos”
Material:

duas caixas com objetos (preservativo, espelho, pente, fotos
antigas – dos participantes, se possível, chupeta, lápis, balão, brinquedos,
xícara, lenço etc.); potes com aromas diferenciados (sabão em pó, café, limão,
sabonete, perfume, cigarro, hortelã etc.); caixa de som; áudio com sons variados (chuva, choro, risos, torcida de futebol, buzinas, sirene, sexo etc.); cartazes
com as perguntas: “quem eu sou”, e “como eu me tornei o que eu sou?”;
folhas A4 para cada participante com a seguinte frase no início da página “se
não fosse...”, e, no final, com “...não seria eu.”; canetas e demais itens que ajudem o grupo a recordar sua história de vida (fotos, objetos regionais); canções:
“Mantra” de Maria Rita e “Capitão Gancho” da Clarisse Falcão.

Ambiente: sala em círculo, tecidos e canetas e demais itens que ajudem o
grupo a recordar sua história de vida;
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Desenvolvimento:
• Enquanto os participantes chegam, tocar a canção “Mantra”; deixar
tocando até que todos estejam acomodados, calmos/as;

•
•
•
•

•

Quando todos/as estiverem acomodados/as, os/as coordenadores/as passam as caixas com os objetos e os potes com os aromas;
Depois de todos olharem e sentirem os aromas, os coordenadores
colocam a caixa no centro, retiram os objetos e exibem as perguntas: “quem eu sou”, e “como eu me tornei o que eu sou?”;
Em seguida colocam-se os sons variados;
Logo após, ao som da música “Capitão Gancho”, entrega-se uma
folha A4 (com as frases “se não fosse...” e “...não seria eu.”) a cada
participante, para que eles/as complementem o pensamento (p.e.,
“se não fosse teimoso/a, divertido/a, minha fé, meus irmãos, meus
sonhos... não seria eu”);
Depois de 5 minutos de exercício, pode haver uma partilha

Letras das Músicas:
Mantra – Maria Rita
A paixão é como Deus
Que quando quer
Me toma todo o pensamento
Dirige os meus movimentos
Meu passo é teu
Meu pulso é desse todo poderoso sentimento
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Capitão Gancho – Clarice Falcão
Se não fossem as minhas malas cheias de memórias
Ou aquela história que faz mais de um ano
Não fossem os danos não seria eu
Se não fossem as minhas tias com todos os mimos
Ou se eu menino fosse mais amado
Se não desse errado não seria eu
Se o fato é que eu sou muito do seu desagrado
Eu não quero ser chato mas vou ser honesto
Eu não sei o que você tem contra mim
Você pode tentar por horas me deixar culpado
Mas vai dar errado
Já que foi o resto da vida inteira que me fez assim
Se não fossem os ‘ais’
E não fosse a dor
E essa mania de lembrar de tudo feito um gravador
Se não fosse Deus Bancando o escritor
Se não…

Outras sugestões:
• Redescobrir (Gonzaguinha);
• Estrade Cidade (Negra);
• Tocando em frente (Renato Teixeira e Almir Sater).
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2. BLOCO HISTÓRIA PESSOAL:
Encontro “Os nós de minha história”
Material: barbante
Ambiente: sugere-se que o espaço em que serão realizadas as atividades
não possua muitas informações, de modo que possibilite espaços livres para
que os/as jovens participantes possam circular da maneira que lhes for mais
agradável e conveniente. Caso se deseje, podem ser utilizados um ou mais
lenços coloridos no centro do espaço para distribuir os barbantes que serão
utilizados em uma das dinâmicas.

Desenvolvimento:
• Ao entrarem no espaço da vivência, pode já estar tocando a música

instrumental “Morning has broken”, sugerida como fundo musical
da proposta até o momento da dinâmica de percepção corporal.

•

Declamação do Poema: ainda com a música instrumental “Morning has broken” (ou outra da preferência de quem conduzir a
atividade) tocando ao fundo, após todos/as já terem ocupado seus
espaços, sugere-se a declamação do poema “Meu traço”, de autoria
de Nivea Sabino, como possibilidade de inspiração para a reflexão
da história pessoal, que continuará sendo motivada a partir das
atividades que virão na sequência.

•

Percepção corporal:
Após a leitura do poema, deixando as palavras ressoarem, sugere-se que seja feito um exercício de percepção corporal. Pede-se
que o/a jovem, caso se sinta à vontade, fique descalço/a e feche
os olhos. Nesse momento, cada um(a) pode ocupar o espaço que
quiser na sala, desde que não interfira no exercício dos/as demais.
Pode-se ficar sentado/a, em pé ou mesmo deitado/a. Pede-se que,
através da condução do exercício e da escuta da música (Morning
Has Broken), cada um(a) procure ir relaxando e trazendo à mente
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a sua própria história, por meio da percepção desse corpo com o
qual ele/a se apresenta no mundo. Para auxiliar no processo de
relaxamento e de conexão consigo próprio/a, pode-se fazer um
breve exercício de respiração. Repetir aproximadamente três vezes
a inspiração e a expiração do ar, puxando o ar pelo nariz e soltando
pela boca, percebendo o movimento que este faz em nosso corpo.
De maneira muito tranquila, com pausas, tenta-se ir provocando
reflexões em torno da história pessoal de cada um/a, com base em
memórias que estejam ligadas a partes específicas do corpo: pede-se para mexerem os pés e as pernas, para tocarem nesses locais,
massagearem o próprio corpo enquanto pensam: quais caminhos
meus pés já percorreram? Quantos tropeços já vivi? Quais foram
as dificuldades encontradas nesses lugares em que pisei, por que
andei? O que mais me marcou nos lugares por onde caminhei?
Quem ajudou a caminhar?
Subindo para a região do tronco, pode-se pensar que aquela área
do nosso corpo abriga órgãos vitais. Pede-se, então, para os/as
participantes sentirem esse tronco, massagearem, pressionarem,
tentando trazer à memória: quais sentimentos que mais marcaram
a minha história? Em que momentos meu coração bateu mais forte? Em que momentos ficou apertado? Em que momentos tive que
respirar mais profundamente?
Depois, passamos à reflexão com os braços e ombros, pensando,
por exemplo: quais pessoas aqueles braços já envolveram e por
quais já foram envolvidos? Quantas atividades já foram realizadas
com eles? Quais foram as mais marcantes para mim?
Para ir finalizando o resgate da história pessoal através da percepção do próprio corpo, pode-se passar ao rosto, percorrendo os
dedos pela boca, lembrando que palavras já disse e me orgulho
ou me arrependo de ter dito; que sabores já senti e gostei ou achei
ruim. Depois pelo nariz: que cheiros me trazem boas memórias?
Aqui, pode-se pedir novamente para respirarem, sentirem o ar percorrendo o organismo. Pode-se então passar aos olhos, tentando
resgatar: o que de belo já vi? O que de triste já vi? Quais visões
mais marcam a minha história? Em seguida as orelhas: que coisas
já ouvi que me fizeram bem ou que me fizeram mal? Por fim, sente-se a cabeça, retomando ideias que já tive e hoje já não tenho mais
e vice-versa, como meu pensamento foi mudando com o tempo.

15

•

Dinâmica do barbante:
Tendo exercitado o resgate da história pessoal através
das memórias que carregamos com nosso corpo, sugere-se passar à dinâmica do barbante, que permite identificar quais são os fatos mais marcantes da trajetória de
vida de cada um(a).
Para realização da dinâmica, entrega-se uma tira de barbante de
cerca de 30 cm para cada participante (as tiras podem ser parte
da ambientação do espaço). Uma ponta do barbante representa
o nascimento, a outra ponta o momento atual. Tendo no barbante
toda a trajetória de vida, cada um(a) é convidado/a, ao som da música Caçador de Mim, interpretada por Milton Nascimento, a continuar a reflexão da própria história, fazendo um nó no barbante que
represente os momentos da vida que considera mais marcantes.
Esses momentos são fundamentais para poder eu dizer quem sou.

•

Releitura de poema:
Para finalizar a vivência, sugere-se que novamente seja feita a
leitura do poema lido no início da atividade (Meu Traço – Nivea Sabino), de modo que as reflexões inspiradas por ele ecoem, agora,
ressignificadas a partir das memórias que foram feitas ao longo da
vivência.

•

Escrita e partilha:
Trazendo no coração tudo o que foi refletido e realizado, sugere-se
que seja feito um exercício de escrita para sistematizar em algumas
palavras “quem sou” e “o que quero vir a ser”. Após esse registro
(ou antes, caso quem esteja conduzindo ache melhor), pode-se
motivar uma partilha em grupo (no grupo todo, ou em grupos
menores, a depender da quantidade de participantes), para que
possam ser externalizados os sentimentos e as impressões que
foram evocadas com a vivência.
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Perguntas norteadoras:
Para guiar a condução da vivência da dimensão da história pessoal do projeto
de vida, sugerem-se abaixo algumas perguntas que podem ser um norte para
motivar as reflexões a serem feitas pelos/as jovens:

•
•
•
•
•
•

Quem sou eu?
Como vim a ser quem sou?
Qual história meu corpo carrega?
Quais são os momentos da minha história pessoal que marcam
minha trajetória de vida?
Quando nasci, em minha cidade, o que estava acontecendo que
marcou a população local?
Como projeto quem quero ser?

Anexos:
Meu Traço - Nivea Sabino
Falar sobre mim
é de uma imensidão
sem rastro
Transito
me acho
No infinito
do que me permito
do que eu faço
Não minto
disfarço
Caminho
neste mundo vasto
de encontros
de acasos
Profundo acaso
ou destino
do meu passo
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no sem lugar
para o qual
eu me laço

Caçador de Mim - Sergio Magrão e Luiz Carlos Sá
Por tanto amor, por tanta emoção
A vida me fez assim
Doce ou atroz, manso ou feroz
Eu, caçador de mim
Preso a canções
Entregue a paixões
Que nunca tiveram fim
Vou me encontrar longe do meu lugar
Eu, caçador de mim
Nada a temer
Senão o correr da luta
Nada a fazer
Senão esquecer o medo
Abrir o peito à força
Numa procura
Fugir às armadilhas da mata escura
Longe se vai sonhando demais
Mas onde se chega assim
Vou descobrir o que me faz sentir
Eu, caçador de mim
Nada a temer
Senão o correr da luta
Nada a fazer
Senão esquecer o medo
Abrir o peito à força
Numa procura
Fugir às armadilhas da mata escura
Vou descobrir o que me faz sentir
Eu, caçador de mim
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Músicas:
Aqui, sugerem-se algumas músicas que podem ser utilizadas como alternativa
à música sugerida para a dinâmica do barbante. As sugestões também podem
inspirar reflexões sobre a história pessoal e horizontes para o futuro, partindo
da análise da letra da música por ela mesma. Elas podem, igualmente, fazer
parte de outras dinâmicas que convenham ao grupo.
É Preciso Saber Viver - Roberto Carlos e Erasmo Carlos
Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver
Toda pedra no caminho
Você deve retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver
Toda pedra no caminho
Você deve retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher
É preciso saber viver
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É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver
Saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver
Saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver
Saber viver
Eu Não Sei Na Verdade Quem Eu Sou - Fernando Anitelli
Eu não sei na verdade quem eu sou
Já tentei calcular o meu valor
Mas sempre encontro sorriso e o meu paraíso é onde estou
Por que a gente é desse jeito?
Criando conceito pra tudo que restou
Meninas são bruxas e fadas
Palhaço é um homem todo pintado de piadas
Céu azul é o telhado do mundo inteiro
Sonho é uma coisa que fica dentro do meu travesseiro
Mas eu não sei na verdade quem eu sou
Já tentei calcular o meu valor
Mas sempre encontro sorriso
E o meu paraíso é onde estou
Eu não sei na verdade quem eu sou
Descobrir
De onde veio a vida
Por onde entrei
Deve haver uma saída
Mas tudo fica sustentado
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Pela fé
Na verdade, ninguém
Sabe o que é
Velhinhos são crianças nascidas faz tempo
Com água e farinha, colo, figurinha e foto em documento
Escola é onde a gente aprende palavrão
Tambor no meu peito faz o batuque do meu coração
Mas eu não sei na verdade quem eu sou
Já tentei calcular o meu valor
E sempre encontro sorriso e o meu paraíso é onde estou
Eu não sei na verdade quem eu sou
Perceber que a cada minuto
Tem um olho chorando de alegria e outro chorando de luto
Tem louco pulando o muro, tem corpo pegando doença
Tem gente rezando no escuro, tem gente sentindo ausência
Meninas são bruxas e fadas
Palhaço é um homem todo pintado de piadas
Céu azul é o telhado do mundo inteiro
Sonho é uma coisa que guardo dentro do meu travesseiro
Mas eu não sei na verdade quem eu sou
Já tentei calcular o meu valor
Mas sempre encontro sorriso e o meu paraíso é onde estou
Eu não sei na verdade quem eu sou
Felicidade - Marcelo Jeneci e Chico César
Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz,
Sentirá o ar sem se mexer,
Sem desejar como antes sempre quis,
Você vai rir... sem perceber,
Felicidade é só questão de ser,
Quando chover... deixar molhar...
Pra receber o sol quando voltar.
Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz,
Se chorar, chorar é vão,
Porque os dias vão pra nunca mais...
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Melhor viver meu bem,
Pois há um lugar em que o sol brilha pra você,
Chorar, sorrir também e depois dançar na chuva
Quando a chuva vem.
Melhor viver meu bem,
Pois há um lugar em que o sol brilha pra você,
Chorar, sorrir também e dançar,
Dançar na chuva quando a chuva vem.
Tem vez que as coisas pesam mais
Do que a gente acha que pode aguentar,
Nessa hora fique firme pois tudo isso logo vai passar,
Você vai rir... sem perceber...
Felicidade é só questão de ser,
Quando chover... deixar molhar...
Pra receber o sol quando voltar.
Melhor viver meu bem,
Pois há um lugar em que o sol brilha pra você,
Chorar, sorrir também e depois dançar na chuva
Quando a chuva vem.
Melhor viver meu bem,
Pois há um lugar em que o sol brilha pra você,
Chorar, sorrir também e dançar,
Dançar na chuva quando a chuva vem.
Dançar na chuva quando a chuva vem.
Dançar na chuva quando há chuva,
Dançar na chuva quando a chuva vem.
Me Revelar - Zélia Duncan
Tudo aqui
Quer me revelar
Minha letra, minha roupa, meu paladar
O que eu não digo, o que eu afirmo
Onde eu gosto de ficar
Quando amanheço, quando me esqueço
Quando morro de medo do mar
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Tudo aqui
Quer me revelar
Unhas roídas
Ausências, visitas
Cores na sala de estar
O que eu procuro
O que eu rejeito
O que eu nunca vou recusar
Tudo em mim quer me revelar
Tudo em mim quer me revelar
Meu grito, meu beijo
Meu jeito de desejar
O que me preocupa, o que me ajuda
O que eu escolho pra amar
Quando amanheço, quando me esqueço
Quando morro de medo do mar
Tudo aqui
Quer me revelar
Unhas roídas
Ausências, visitas
Cores na sala de estar
O que eu procuro
O que eu rejeito
O que eu nunca vou recusar
Tudo em mim quer me revelar
Infinito Particular - Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown
Eis o melhor e o pior de mim
O meu termômetro o meu quilate
Vem, cara, me retrate
Não é impossível
Eu não sou difícil de ler
Faça sua parte
Eu sou daqui, eu não sou de Marte
Vem, cara, me repara
Não vê, tá na cara, sou porta-bandeira de mim
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Só não se perca ao entrar
No meu infinito particular
Em alguns instantes
Sou pequenina e também gigante
Vem, cara, se declara
O mundo é portátil
Pra quem não tem nada a esconder
Olha minha cara
É só mistério, não tem segredo
Vem cá, não tenha medo
A água é potável
Daqui você pode beber
Só não se perca ao entrar
No meu infinito particular
Reticências - Fernando Anitelli
Quanta mudança alcança
O nosso ser, posso ser assim, daqui a pouco não
Quanta mudança alcança
O nosso ser, posso ser assim daqui a pouco
Se agregar não é segregar
Se agora for, foi-se a hora
Dispensar não é não pensar
Se sacio, foi-se embora
Quanta mudança alcança
O nosso ser, posso ser assim, daqui a pouco não
Quanta mudança alcança
O nosso ser, posso ser assim daqui a pouco
Se lembrar não é celebrar
Dura-lhe a dor quando aflora
Esquecer não é perdoar
Se consagrou, sangra agora
Quanta mudança alcança
O nosso ser, posso ser assim, daqui a pouco não
Quanta mudança alcança
O nosso ser, posso ser assim
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Tempo de dar colo, tempo de decolar
Tempo de dar colo, tempo de decolar
O que há é o que é e o que será
(nascerá, nascerá...)
Tempo de dar colo, tempo de decolar
Tempo de dar colo, tempo de decolar
O que há é o que é e o que será
(nascerá, nascerá...)
Reciclar a palavra, o telhado e o porão
Reinventar tantas outras notas musicais
Escrever o pretexto, o prefácio e o refrão
Ser essência... Muito mais
Ser essência... Muito mais
A porta aberta, o porto acaso, o caos, o cais...
Se lembrar de celebrar muito mais
Se lembrar de celebrar muito mais
Se lembrar de celebrar muito mais
Nas Margens de Mim - Leoni e Fernando Anitelli
Eu me senti como um rei
Me larguei, dormi
Nas margens de mim
Me perdi por querer
Eu não fiz, não fui
Me desaprendi
Eu quis prestar atenção
Em tudo que é menor
Mais lento e baldio
Deixo o rio passar
Tão voraz, veloz
Me deixo ficar
Quando o sol acena parte em mim
Diz valer a pena ser assim
Que no fundo é simples ser feliz
Difícil é ser tão simples
Difícil é ser tão simples
Difícil mesmo é ser
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Me recolhi, fiquei só
Até florescer desapego e raiz
Improviso e razão
Tanto pra colher
Agora e aqui
De qualquer maneira, parte em mim
Diz valer a pena ser assim
Que no fundo é simples ser feliz
Difícil é ser tão simples
Difícil é ser tão simples
Difícil mesmo é ser

Poemas e textos:
Assim como as sugestões de músicas, os poemas e textos abaixo também podem ajudar na busca pela descoberta de quem se é e de quem se deseja ser,
na reflexão da dimensão da história pessoal no projeto de vida.
Quem Sou Eu - Pedro Bandeira
Quem sou eu?
Eu às vezes não entendo!
As pessoas têm um jeito
De falar de todo mundo
Que não deve ser direito.
Aí eu fico pensando
Que isso não está bem.
As pessoas são quem são,
Ou são o que elas têm?
Eu queria que comigo
Fosse tudo diferente.
Se alguém pensasse em mim,
Soubesse que eu sou gente.
Falasse do que eu penso,
Lembrasse do que eu falo,
Pensasse no que eu faço
Soubesse por que me calo!
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Porque eu não sou o que visto.
Eu sou do jeito que estou!
Não sou também o que eu tenho.
Eu sou mesmo quem eu sou!
A Descoberta do Mundo (trecho) - Clarice Lispector
Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado. Mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto
que sou muito mais completa quando não entendo. Não entender, do
modo como falo, é um dom. Não entender, mas não como um simples de
espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma benção estranha,
como ter loucura sem ser doida. É um desinteresse manso, é uma doçura
de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação: quero entender um pouco. Não demais: mas pelo menos entender que não entendo.
Sou Uma Filha Da Natureza - Clarice Lispector
Sou uma filha da natureza: quero pegar, sentir, tocar, ser. E tudo isso já
faz parte de um todo, de um mistério. Sou uma só… sou um ser. E deixo
que você seja. Isso lhe assusta? Creio que sim. Mas vale a pena. Mesmo
que doa. Dói só no começo.
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Dinâmicas:
Para finalizar este subsídio, apresentam-se algumas sugestões de dinâmicas
que podem ser usadas para trabalhar a dimensão da história pessoal do projeto de vida com jovens, além das que já foram apresentadas na descrição da
vivência aqui sugerida.

Quem Sou Eu
•
•

•

Material: papel e caneta
Desenvolvimento:
o Refletir individualmente:
 A vida merece ser vivida?
 Somente a vive os que lutam, os que querem ser
alguém?
o Escrever numa folha:
 Quem sou eu? (Enumerar os seus valores, qualidades e defeitos.)
 O que eu quero ser? (Escrever o que quer com a
vida, os seus objetivos e ilusões.)
 Como atuo para chegar ao que quero?
o Terminada a reflexão pessoal, formar grupos para partilhar.
Avaliação:
o Como cada um se sentiu ao realizar a dinâmica?
o E durante as partilhas?
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Meu Dossiê6
•
•

•

•

•

Material: papel e caneta
A coordenação diz para os/as participantes que eles/as irão montar
um dossiê sobre a própria vida. Para isso, indica os seguintes passos:
o Escrever os nomes completos, lugares de nascimento e datas de aniversário dos pais;
o Anotar o próprio nascimento, onde morou e qualquer detalhe médico significativo;
o Anotar sexo, raça ou grupo étnico, a cor do cabelo, dos olhos
e sua constituição física;
o Anotar as cidades e endereços onde já morou ;
A coordenação motiva os/as participantes a tomarem nota também
de:
o Características e qualidades pessoais que foram desenvolvidas antes que pudessem fazer qualquer escolha. Segurança
pessoal ou ansiedade, inteligência, idioma(s) que fala, hábitos de estudo, atividades que gosta, orientação sexual.
o Características ou qualidades que herdou dos pais ou da família em geral, aquelas de que gosta e, até mesmo, algumas
que já perdeu.
A coordenação motiva o/a jovem a anotar qualidades pessoais de
que particularmente gosta e a anotar limitações pessoais de que
particularmente não gosta.
Partilha: os acontecimentos, as pessoas, as escolhas que fazemos
deixam marcas em nossa história pessoal. É através de um conjunto
de acontecimentos e experiências que nos formamos como sujeitos,
com uma história. Qual o significado da coleção de informações que
escrevi sobre minha história? Que marcas deixaram naquilo que sou
hoje? Como o que sou hoje transborda para os/as outros/as?

6 Retirado da Coleção Na Trilha do Grupo de Jovens. Disponível para download em: http://www.
anchietanum.com.br/site/downloads.php?intIdCategoria=7
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Mosaico Da Vida7
•

•

•

Material: revistas, jornais, tesouras, cola, giz de cera, canetinhas coloridas e um pedaço de aproximadamente 40x40 cm de papel pardo
para cada participante.
As pessoas são convidadas a representar a história de sua vida através
da colagem de figuras retiradas de revistas e jornais ou da criação de
desenhos. A coordenação estipula um tempo de aproximadamente
30 minutos, ou mais tempo, conforme a necessidade, para a confecção do mosaico a partir das seguintes questões:
o Que fatos mais marcaram a minha vida?
o Que pessoas trago presentes na minha história?
o Como me relaciono com essas pessoas?
o Que pessoas gostaria que estivessem mais próximas de mim
e que, por algum motivo, não estão?
Após a conclusão dos trabalhos, a pessoa é convidada a partilhar,
no grupo, o seu mosaico, destacando elementos importantes da sua
história. Depois, os/as participantes se reúnem em duplas para partilhar como se sentiram na construção do mosaico, e a coordenação
encerra o momento motivando uma partilha com todo o grupo.

7 Retirado da Coleção Na Trilha do Grupo de Jovens. Disponível para download em: http://www.
anchietanum.com.br/site/downloads.php?intIdCategoria=7
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Dinâmica Da Argila
•
•

•

Material: argila, jornal e tinta
A intenção dessa dinâmica é que cada participante, através da argila,
faça uma representação de si mesmo/a. Pode ser tanto algo literal
(representar a imagem de si próprio/a enquanto ser humano, por
exemplo) quanto algo simbólico. O que importa é que cada um expresse, através da argila, a sua própria história, fatos que marcaram a
trajetória de sua vida. Caso o/a jovem queira representar algo de sua
vida através de cores, também pode fazê-lo, pintando o que construiu com a argila.
Em grupos menores, sugere-se que seja feita a partilha do que significa a representação na argila, quais foram as sensações, dificuldades
ou facilidades de representar a si mesmo/a através dessa técnica, o
que resolveram destacar na representação de si mesmos etc.
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3. BLOCO MUNDO QUE HABITO:
Encontro
“O que brota no chão de onde venho?”
Material:

vendas, folhas secas, pedras, terra, plástico, tapete etc; três
vasos: um com terra, outro com pedras, outro com areia.

Ambiente: sala, sem cadeiras.
Desenvolvimento:
•
•
•

•

Todos estão fora da sala; são vendados e conduzidos ao ambiente da
vivência pelos/as facilitadores/as.
Alguém da equipe dá orientações iniciais: guardar silêncio, exercitar
a escuta, caminhar pela sala com som ambiente.
Alguém da equipe faz uma fala introdutória para sensibilizar os/as
participantes a respeito do tema: A pergunta de quem somos é recorrente e necessária. No entanto, é preciso saber o chão da vida que pisamos, em que estamos e que somos. A partir do olhar à nossa realidade
social, econômica e cultural, podemos nos compreender melhor. Esses
fenômenos conformam a vida dos sujeitos nos diferentes espaços que
ocupamos. Elaborar o Projeto de Vida é também ocupar a terra, o mundo que habitamos. O chão da vida remete a reencontros, especialmente
consigo mesmo/a.
Toca-se música mais agitada (barulho de construção civil, buzinas...) e
em seguida, faz-se as seguintes provocações:
o

Sabemos o lugar que habitamos? Que lugar é esse?

o

Em que medida esse lugar me modifica?

o

O mundo que habito é evidenciado e reconhecido?

o

Qual a relação do mundo em que eu vivo com o mundo em
que acredito?
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•
•
•
•

•
•
•

o

Você conhece o chão onde pisa?

o

O que, nesse lugar, você identifica como seu?

o

O que essa terra produz?

o

Qual é o acesso que tenho ao mundo que habito?

Convida-se a todos/as a retirarem suas sandálias, chinelos e sapatos,
os/as facilitadores/as os recolhem. (Ao som de um mantra)
Inicia-se uma música suave – acrescentam-se ao cenário alguns elementos: folhas secas, pedras, terra etc pela sala
Pedir que caminhem pela sala
Retiram-se as vendas e entregam-se sementes, enquanto toca-se
a música Cio da Terra – Milton Nascimento. No centro estarão três
vasos com três diferentes solos. Os/as participantes são convidados/
as a semear, considerando a realidade em que vivem, o mundo que
habitam. São solos férteis? O que tem brotado nessa realidade? O
que impede os frutos de crescerem?
Convida-se a se partilhar, em uma palavra ou frase, a vivência do
mundo que habitam, a partir da contemplação da semeadura feita.
No chão, há um papel com uma poesia.
Todos/as leem juntos/as a poesia “O que precisa nascer” de Adélia
Prado.

Sugestão de material de apoio
Livro: Saber cuidar – Leonardo Boff
Exortação Apostólica Laudado Sí – Papa Francisco
Vídeo: Do micro ao macro cosmo
Músicas: Semente (Armandinho); Esquadros (Adriana Calcanhoto);
Cidadão (Zé Geraldo).
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4. BLOCO MUNDO QUE HABITO:
Encontro
“Realidade: entre privilégios e carências”
Material: Pedras, trechos de poesia impressos, fitas coloridas, flores, panos coloridos, imagens que retratem a realidade sociocultural e econômica.

Ambiente: pode ser feito num ambiente ao ar livre ou uma sala ampla
Desenvolvimento:
•

•

Por meio de um jogo simples, mostrar como é possível perceber
qual é a realidade em que o/a jovem está inserido/a, evidenciando,
ao mesmo tempo, o lugar que ele/a ocupa nessa realidade social. Há
uma sugestão de perguntas ao final deste subsídio.
Animador(a) pede para as pessoas formarem uma linha, ficando de
pé, lado a lado, em uma única fileira. Em seguida, o/a animador(a) dá
comandos ao grupo de pessoas relativas ao mundo que as cercam
e ao acesso que tiveram (ou têm) a determinadas coisas. A cada resposta afirmativa ao comando, a pessoa deve dar um passo à frente; a
cada resposta negativa, fica parada.

Comandos para o jogo (sugestão):
Se você não depende do transporte público para se locomover na sua
cidade, dê um passo à frente.
Se você tem acesso a espaços culturais, cinema, teatro etc., dê um
passo à frente.
Se você não é abordado/a por seguranças ou pela polícia em espaços
públicos por causa da sua raça, dê um passo à frente.
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Se você pode mostrar afeição por seu par romântico em público sem
medo de ser ridicularizado/a ou violentado/a, dê um passo à frente.
Se você se sente confortável voltando para casa a pé, sem companhia
e com a roupa que quiser, à noite, dê um passo à frente.
Se você tem um plano de saúde, dê um passo à frente.
Se você não presenciou qualquer cena de violência no bairro onde
mora, dê um passo à frente.
Se seus pais tiveram a oportunidade de cursar o ensino superior, dê
um passo à frente.
Se você tem certeza de que seus pais seriam capazes de lhe auxiliar
financeiramente se você estivesse passando por dificuldades financeiras, dê um passo à frente.
Se você pode comprar roupas novas ou comer fora quando você quiser, dê um passo à frente.
Se você tem certeza de que irá cursar uma faculdade, dê um passo à
frente.
Se você tem uma razoável certeza de que seria contratado/a para um
trabalho baseado nas suas habilidades e qualificações, dê um passo
à frente.
Se você nunca ocultou seu endereço para conseguir uma vaga de
emprego, dê um passo à frente.
Se você tem computador em casa com acesso à Internet, dê um passo
à frente.
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•

Animador (a) pode finalizar o exercício pedindo para todos/
as observarem onde ele está e observarem as diferenças e
distâncias entre os/as participantes do grupo. E lhes apresentar os seguintes questionamentos:
o Como você se sentiu nessa dinâmica? E o que isso
o/a leva a refletir?
o No seu dia a dia, você chega a reparar nas desigualdades existentes no mundo em que você vive?
o Como você se sente vendo que existem pessoas que
ficaram à frente e atrás na corrida pelos sonhos?
o Você acredita que as circunstâncias atuais da sociedade em que você vive determinam o seu futuro?

• Reflexão sobre a dinâmica: A sociedade em que vivemos
é estruturada a partir de desigualdades sociais. Tais desigualdades se distribuem como privilégios entre as pessoas,
sendo que algumas dispõem de maior vantagem sobre as
outras. Cada um de nós se encontra em ponto de partida
diferente desse contínuo de privilégios. A possibilidade de
olhar para nós mesmos/as e reconhecer nossos privilégios
ou carências é um exercício cotidiano para saber o que nos
move a sonhar, lutar e acreditar num projeto de vida, diante
dessa realidade. Ajuda-nos ainda a reconhecer que a realidade nos apresenta possibilidades e limites, que interferem
em nossos projetos, embora, não deva determina-los. A
partir disso, podemos pensar em formas e estratégias para
construir um projeto de vida que não se resigne diante da
realidade, mas que nos mova a não nos conformarmos com
o que está dado.
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• Animador(a) ajuda o grupo a refletir que a partir das diferenças que vemos, precisamos nos movimentar diante da
realidade em que estamos. Não é sozinho/a ou isolado/a do
mundo que nos cerca que conseguimos construir um projeto de vida. É necessário partir do chão que nós pisamos, do
mundo social a que pertencemos, para sonhar outros mundos possíveis, nos quais caibam todos/as e em pé de igualdade. O círculo e a ciranda é um símbolo de que estamos iguais
e em movimento para a vida plena. Por isso, vamos cantar,
dançar e ecoar juntas e juntos nossos sonhos nessa ciranda.
• Dançar ciranda, com a música Eu venho de um lugar chamado flores (Gilberto Gil)
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5. BLOCO MINHAS RELAÇÕES:
Encontro “A mandala das relações”
Materiais: copo descartável médio (200 ml) com água até a metade;
muitas velas coloridas, ervas aromáticas, glitter e pedaços de galhos e/ou
pedras bem pequenos.

Ambientação: sala com luz baixa, música ambiente com letra que remeta a relações (ou música instrumental), cadeiras em círculo (ou propor de
sentar-se no chão), velas e outros materiais a serem disponibilizados dispostos
ao centro.

Objetivo:

Refletir com os/as jovens participantes sobre as relações
que constituem a existência de cada um deles/as. Recordar as relações que
marcaram as suas histórias, dando-se conta daquelas (ou daquilo delas) que
persistem até hoje.
Atenção: ter em vista as quatro dimensões das relações (consigo, com o/a
outro/a, com o mundo e com a transcendência) que constituem toda pessoa,
mesmo que ela não tenha consciência disso.
Neste primeiro momento, abordaremos apenas as dimensões destacadas pelos/as próprios/as jovens durante a dinâmica. Posteriormente, num processo
de descoberta ou problematização, se propõe(m) a(s) outra(s) dimensão/ões
não percebida(s).
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Desenvolvimento:
•

Acolhida: Antes de começar a confecção da mandala das relações,
uma pessoa recita a letra da música:
A Lista - Oswaldo Montenegro
Faça uma lista de grandes amigos
Quem você mais via há dez anos atrás
Quantos você ainda vê todo dia
Quantos você já não encontra mais
Faça uma lista dos sonhos que tinha
Quantos você desistiu de sonhar
Quantos amores jurados pra sempre
Quantos você conseguiu preservar
Onde você ainda se reconhece
Na foto passada ou no espelho de agora
Hoje é do jeito que achou que seria?
Quantos amigos você jogou fora
Quantos mistérios que você sondava
Quantos você conseguiu entender
Quantos segredos que você guardava
Hoje são bobos ninguém quer saber
Quantas mentiras você condenava
Quantas você teve que cometer
Quantos defeitos sanados com o tempo
Eram o melhor que havia em você
Quantas canções que você não cantava
Hoje assobia pra sobreviver
Quantas pessoas que você amava
Hoje acredita que amam você

•

Fazendo a mandala: alguém vai motivando, dando o passo a passo,
sem deixar perder o clima de introspecção e reflexão necessário ao
exercício.

•

Primeiramente, o/a dinamizador(a) da dinâmica instrui que cada pessoa esteja com um copo descartável (cheio de água até a metade) em
mãos. Em seguida, escolhe uma vela, ao centro.
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•

Deixar uma vela grande acesa, ao centro, para acender as outras velas
que serão usadas.

•

Basicamente, cada pessoa desenhará a sua mandala, pingando a vela
em cima da água que está dentro do copo.

•

Enquanto o grupo é conduzido, as pessoas serão instruídas sobre
quando poderão trocar a vela que estiverem usando, bem quando
sobre o momento de acrescentar glitter, galhos, ervas etc.:
a.

Pingos da primeira vela no centro do copo – o Eu: você foi
constituído/a único/a, diferenciado/a, pelo polegar, pelo
raciocínio, pelas relações; alguém com potencialidade de
criatividade e de projetar; movido/a por sonhos (com um
grupo religioso, é possível falar do chamado à vida; do ser
criado/a amorosamente por Deus etc.);

b.

Com outra vela colorida – a Outra, o Outro: antes de você, já
existiram outros/as; da relação deles/as, você surgiu. Desde
o nascimento, você necessitou de alguém que te cuidasse.
De quem você recebeu cuidados, carinho, alertas, estímulos?
• Jogar um pouco de ervas aromáticas como quiser:
essas relações de cuidado e outras são perfumes
que talvez deem sentido a valores pessoais que
você possui...
• Jogar alguns galhinhos ou pedrinhas: no percorrer
da sua história, nem tudo foi mar de rosas, e alguns
fatos doloridos, de difícil superação, de perdas, de
mágoas, também fizeram parte...
• Outra vela colorida – sobre as relações amorosas e
amizades: de quem fez seu coração bater mais forte; de relações apaixonadas que o/a inspiraram; de
quem quer construir um futuro contigo...
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c.

Com mais uma vela colorida – o Mundo: vários lugares
compõem a sua história. Lugares com cheiros próprios, com
ritmos esperados... Espaços verdes ou áridos que o/a ligam
à natureza; águas que mataram a sua sede; alimentos que
saciaram a sua fome... Instâncias que o/a formaram; lugares
de causa e de conquista…
• Usar o glitter: tudo isso está abrilhantando a sua
vida...

d.

Trocar novamente de vela – a transcendência, a espiritualidade: algo que o/a conecte ao todo, que seja mistério, que o/a
estimule a ir além; que o/a acalente, que o/a impulsione e
o/a desperte para a busca de sentir-se amado/a...

• Retirar do copo, com cuidado, a mistura de cera, glitter, ervas etc.
Essa é a mandala! Para que ela dê certo, é importante reforçar,
durante a vivência, que se pingue bastante cera derretida no copo.
Sem isso, o produto final ficará quebradiço.
• Convidar cada um a contemplar a sua mandala, a história das suas
relações. Reconhecer que a energia que o/a constitui emana também de outros/as que são próximos/as.
• Ciranda. Deixar o espaço da sala livre para a ciranda. Um personagem entra, senta no chão, e vai cantando a música “Peixe Vivo”,
reclamando a presença de alguém perto dele, cantando. Canta-se a
música até que o grupo perceba que é preciso dar as mãos e dançar
a ciranda. Caso o grupo não perceba, o personagem pega alguém
pela mão e o/a convida a cantar junto, podendo chamar a outra e
a outro, até que o grupo perceba a intenção de dançar a ciranda.
Nessa dinâmica, a ciranda se torna símbolo da importância das relações, para que ninguém seja um “peixe fora da água fria”.
• Sugerir uma partilha, que pode ser motivada pelas perguntas, a
seguir:
•
•

O que essa vivência nos faz pensar acerca das relações?
O que significa para nós “criar laços”?
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•
•
•
•

Que tipo de laços criamos com as pessoas lembradas na
vivência?
O que essas relações nos motivam e nos levam a ser e
fazer?
As relações pressupõem uma entrega. Como você contribui para o cultivo das suas relações?
Como vivenciamos as relações no ciberespaço?

Ciranda do Peixe-Vivo
Peixe Vivo - Cantiga Popular - Milton Nascimento
A minh’alma chorou tanto
Que de pranto esta vazia
Desde que aqui fiquei
Sem a tua companhia. (2x)
Não há pranto sem saudade
Nem amor sem alegria
E é por isso que eu reclamo
Essa tua companhia. (2x)
Como pode um peixe vivo
Viver fora da água fria. (2x)
Não há pranto sem saudade
Nem amor sem alegria
E é por isso que eu reclamo
Essa tua companhia. (2x)
Como poderei viver
Como poderei viver
Sem a tua, sem a tua,
Sem a tua companhia
E é por isso que eu reclamo
Essa tua companhia
Sem a tua, sem a tua,
Sem a tua companhia
E é por isso que eu reclamo
Essa tua companhia.
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6. BLOCO MEU HORIZONTE:
Encontro “O que é essencial para mim?”
Materiais: Data show; música relaxante; folha de papel (opção pedagógica de confecção do barco); cinco tarjas de papel e uma caneta para cada
participante.

Ambientação: Um pano azul (que represente o mar); uma mochila (que
representa nossa bagagem) e um barco de papel (que representará a nossa
vida).

Objetivo: Definir os valores e as prioridades pessoais, e apontar expectativas em torno do horizonte, a partir do reconhecimento da beleza da vida,
dos dons que somos para nós, para o outro, para a sociedade, para a natureza,
para o transcendente.

Desenvolvimento:
•

•

Motivação: Tendo em vista o percurso que fizemos até aqui, queremos fazer memória da nossa trajetória até este momento rumo aos
nossos horizontes de expectativas. No nosso espaço de experiências,
vimos que nossa vida é integrada. Podemos observar que nossa história pessoal, o mundo que habitamos e as relações que construímos
nos permitiram olhar para o que somos, o que queremos e para onde
vamos. Neste encontro, falaremos de nossa viagem para esse lugar
que almejamos alcançar.
Motivar os jovens, criando uma narrativa de viagem. O lugar de
partida é a margem, mas somos convidados a navegar, a não ficar
no raso, na margem: A partir do pressuposto de os/as participantes
são jovens que já iniciaram o projeto de vida, assumimos a metáfora
do barco. Porque ontologicamente somos feitos para navegar e não
para ficamos parados. Compreendendo assim que esse barco sou eu
- Ser Humano.
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•
•

Colocar a música Ser humanos (Zeca Pagodinho)
Iniciar a viagem:
1) O/a facilitador(a) pede para que cada pessoa escreva, em cada
uma das tarjas de papel que recebeu, um de seus cinco VALORES pessoais mais caros. E segue dizendo: lembrando que esses
Valores serão nossa bagagem para uma viagem muito especial,
a viagem da nossa vida, iremos para nosso ponto de chegada.
Exemplo: amigos, família, amor, fé, coragem etc.
2) Com nossos VALORES na mochila, o barco zarpa. Andar com o
barco por cerca de 1/3 da trajetória. Parar o barco.
3) Facilitador(a): temos um problema. O barco está afundando. Não
cabe nele todos os nossos cinco valores. Precisaremos nos desfazer de um. Qual é? --- Deixar o papel com esse valor em uma
cesta disposta próxima ao barco para esse fim.
4) O barco retoma seu rumo. Andar mais cerca de 1/3 da trajetória
com o barco. Pará-lo.
5) Facilitador(a): temos outro problema na embarcação. Ela segue
muito pesada. Precisaremos nos desfazer de um. Qual é? --- Deixar o papel com esse valor em uma cesta disposta próxima ao
barco para esse fim.
6) Concluir a viagem do barco.

•

Partilhar a viagem:
• Porque escolhemos esses três valores?
• Qual impacto eles têm no meu projeto de vida?
• Qual hora foi mais difícil para abandonar um valor?
• O que me motiva durante as dificuldades?
• Que retribuição devo esperar, se seguir corretamente todos
os meus passos nessa viagem?

• Neste momento, podemos ler juntos o poema Missão é partir
(Dom Helder Câmara).

44

ANEXOS
Ser humano – Zeca Pagodinho
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade
O teu sorriso iluminado que me faz tão bem
O teu astral pra cima já é marca registrada
Esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém
Essa vontade de quem vai vencer na vida
Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo
Teu coração não cabe dentro do teu peito
Que está lotado transbordando de amigos
Você tem sempre uma palavra de consolo
Fica sem jeito se deixar alguém na mão
Tá sempre junto e misturado com seu povo
Fecha com quem está sem lenço e documento
Na correria você sempre encontra tempo
De demonstrar o que é ser gente de verdade
Sempre buscando o bem da humanidade
É ser humano, é ser humano
É ser humano, ser humano, ê
É ser humano
Que sabe chegar pra somar
(É ser humano)
Não deixa a canoa virar
(É ser humano)
Na hora que o tempo fechar
Ser humano, ê
(É ser humano)
Que tá pro que der e vier
(É ser humano)
É tema da minha canção
(É ser humano)
Eu tenho esperança e fé
No ser humano
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Missão é partir - Dom Hélder Câmara
Missão é partir, caminhar, sair de si.
É quebrar as crostas do egoísmo que nos fecha no nosso eu!
Missão é parar de dar voltas ao redor de nós mesmos
como se fôssemos o centro do mundo, da vida.
Missão é não deixar bloquear nos problemas
do pequeno mundo a que pertencemos.
A Humanidade é maior.
Missão é sempre partir,
mas não devorar quilómetros.
É sobretudo abrir-se aos outros como irmãos,
descobri-los e encontrá-los.
E para os descobrir e amar
é necessário atravessar mares
e voar pelos céus,
então, missão é partir até aos confins do mundo!

46

Créditos:
Estudantes da 10ª Turma da Especialização (autores dos roteiros):
Alexandre José Franzini; Ana Soares Pinto; Anderson Fontes Dias; Brune Gonçalves Nunes; Clara Mabeli Bezerra Baptista; Davi Rodrigues da Silva; Fernanda
Godinho de Souza; Flávio Naylton de Jesus Teixeira; Gabriela Stephani Souza
Ferreira; Georgia Helora Silva Moura; Ireneu Modesto Moisés; Ismael Giachini
Frare; Joana Lídia da Conceição Lopes; João Paulo Aguiar de Sousa; Joilson de
Souza Toledo; Julio César Minga Tonetti; Leandro de Melo; Leonardo Soares
de Castro; Lúcia Amarante Ferreira da Silva; Maílson de Sousa Pereira; Marceli
Cabral Vaz; Marco Antonio Silva Junior; Maria Amara Melo da Silva; Maria de
Cássia Brandão Albuquerque; Mateus Lau Nurak; Mônica da Conceição Gomes
Silva; Rafael Pereira Pereira; Samanta Karla de Sousa Carneiro; Sérgio Francisco
Guimarães Andrade; Simone Bruno; Walmyr Gonçalves da Silva Junior.

Professor da Disciplina Juventude e Projeto de Vida
(autor da fundamentação): Cristiano Cordeiro Cruz.

Revisão: Vanessa Araújo Correia.

Diagramação e Projeto Gráfico: Rodrigo Souza Silva

47

48

Especialização em
no mundo contemporâneo

