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TEMA DA VEZ
Poderia começar essa 

#1 EDIÇÃO falando de 
toda a narrativa presen-
te no Universo do X. Eu 
teria conteúdo para dé-
cadas. Porém, pensei 
melhor e acredito que 
você pode esperar um 
pouquinho rs’. Aos pou-
cos, vou te contando. 

Você já deve ter ouvi-
do falar das ODS (Objeti-
vos de Desenvolvimento 
Sustentáveis da ONU), 

se ainda não, aqui você 
vai ficar por dentro des-
se assunto.

ODS 4 - EDUCAÇÃO 
DE QUALIDADE

Nananinanão, não sou 
eu quem vai falar sobre 
esse assunto. Acionei 
uma galera de peso para 
trazer de uma maneira 
rapidinha de se lê sobre 
a ODS 4.
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É OQ?
QUEM É?

São tempos difíceis né? Diferen-
te de tudo do que já vivemos. Mas… 
ainda assim, continuamos a nos mo-
bilizar e acompanhar todas as ações 
que movimentam partículas positi-
vas na Terra. 

Se você achou que Ia me encon-
trar apenas nas redes sociais, site… 

iiiih passou longe. Pq todo mês vou 
aparecer por aqui para trocar uma 
ideia com você, falar sobre inúme-
ros temas que fazem muito sentido 
para mim e tenho certeza que você 
vai curtir em ficar por dentro. 

Meu nome é Jornada X, se prepa-
re para fazer parte dessa História. 
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de

Assegurar a educação inclusiva e equita-
tiva de qualidade, e promover oportuni-
dades de aprendizagem ao longo da vida 
para todos. - ONU

EDUCAÇÃO
QUALIDADE

4.1
Até 2030, garantir que 

todas as meninas e me-
ninos completem o ensi-
no primário e secundá-
rio livre, equitativo e de 
qualidade, que conduza 
a resultados de aprendi-
zagem relevantes e efi-
cazes

4.2
Até 2030, garantir que 

todos as meninas e me-
ninos tenham acesso 
a um desenvolvimento 
de qualidade na primei-
ra infância, cuidados e 
educação pré-escolar, 
de modo que eles este-
jam prontos para o ensi-
no primário

4.3
Até 2030, assegurar 

a igualdade de acesso 
para todos os homens 
e mulheres à educação 
técnica, profissional e 
superior de qualidade, 
a preços acessíveis, in-
cluindo universidade

4.4
Até 2030, aumen-

tar substancialmente 
o número de jovens e 
adultos que tenham ha-
bilidades relevantes, in-
clusive competências 
técnicas e profissionais, 
para emprego, trabalho 
decente e empreende-
dorismo

4.5
Até 2030, eliminar as 

disparidades de gênero 
na educação e garantir 
a igualdade de acesso a 
todos os níveis de edu-
cação e formação pro-
fissional para os mais 

vulneráveis, incluindo as 
pessoas com deficiên-
cia, povos indígenas e 
as crianças em situação 
de vulnerabilidade

4.6 
Até 2030, garantir que 

todos os jovens e uma 
substancial proporção 
dos adultos, homens e 
mulheres estejam alfa-
betizados e tenham ad-
quirido o conhecimento 
básico de matemática

4.7 
Até 2030, garantir que 

todos os alunos adqui-
ram conhecimentos e 
habilidades necessárias 
para promover o desen-
volvimento sustentável, 
inclusive, entre outros, 
por meio da educação 
para o desenvolvimento 
sustentável e estilos de 
vida sustentáveis, direi-
tos humanos, igualdade 
de gênero, promoção 
de uma cultura de paz e 
não violência, cidadania 
global e valorização da 
diversidade cultural e da 
contribuição da cultura 
para o desenvolvimento 
sustentável

4.a 
Construir e melhorar 

instalações físicas para 
educação, apropriadas 
para crianças e sensí-
veis às deficiências e ao 
gênero, e que propor-
cionem ambientes de 
aprendizagem seguros e 
não violentos, inclusivos 
e eficazes para todos

4.b 
Até 2020, substan-

cialmente ampliar glo-
balmente o número de 
bolsas de estudo para 
os países em desenvol-
vimento, em particular 
os países menos de-
senvolvidos, pequenos 
Estados insulares em 
desenvolvimento e os 
países africanos, para o 
ensino superior, incluin-
do programas de for-
mação profissional, de 
tecnologia da informa-
ção e da comunicação, 
técnicos, de engenharia 
e programas científicos 
em países desenvolvi-
dos e outros países em 
desenvolvimento

4.c 
Até 2030, substan-

cialmente aumentar o 
contingente de profes-
sores qualificados, in-
clusive por meio da co-
operação internacional 
para a formação de pro-
fessores, nos países em 
desenvolvimento, es-
pecialmente os países 
menos desenvolvidos e 
pequenos Estados in-
sulares em desenvolvi-
mento

Fonte: ONU BRASIL



Com o objetivo de apoiar a 
construção de políticas basea-
das em evidências e sustenta-
das por um amplo processo de 
diálogo e articulação social, o 
Conselho Nacional da Juventu-
de (CONJUVE) e organizações 
parceiras lançam a pesquisa 
Juventudes e a Pandemia do 
Coronavírus, um estudo que 
não é apenas sobre jovens, mas 
construído com eles.”

COMO ASSEGURAR A 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
E EQUITATIVA E DE 
QUALIDADE E PROMOVER 
OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAGENS AO 
LONGO DA VIDA PARA 
TODOS?

Paulo Roberto

Atualmente:

Esses são apenas dois gráficos 
dessa extensa pesquisa de como 
a juventude brasileira vem se sen-
tindo e comportando em tempos 
de isolamento social. São dados 
nada animadores e que nos obri-
gam a colocar mais atenção e ur-
gência ainda no Módulo – Educa-
ção de Qualidade da Jornada X.

Deu para entender melhor so-
bre o assunto né? 

Acesso o site da ONU e faça par-
te dessa causa. Se ainda não sabe 
a causa que te move. Click no link 
abaixo e descubra.

click na pesquisa https://
4 f a 1 d 1 b c - 0 675 - 4 6 8 4 - 8 e -
e 9 - 0 31 d b 9 b e 0 a a b . f i l e s u s r.
com/ugd/f0d618_41b201dba-
b994b44b00aabca41f971bb.pdf 

BNCC Agora esse espaço é para você que gosta muito de 
ler ou para você que nem tanto, mas vai criar esse 
hábito agora com a gente kkkkk 

Jornada X e desenvolvimento de competências segundo a BNCC

Por Edgard Gouveia Júnior

E se construir o 
mundo dos seus 
sonhos pudesse 
ser rápido, diver-
tido e sem colocar 
a mão no bolso?"

OPINIÃO POR:
PAULO ROBERTO

O “X”, que qualifica o jogo “Jor-
nada”, evoca o “X” dos super he-
róis, do X man, de Wakanda do 
Pantera Negra. Também evoca as 
quatro qualidades - Fast / Free / 
Fan / Fantastic - nele valorizadas. 
O centro é, na prática,  mostrar ao 
jogador que se pode fazer qual-
quer coisa, realizar qualquer jor-
nada, desde que seja em grupo, 

em time, em comunidade. E a me-
lhor maneira de garantir que a tur-
ma se reúna e se empolgue é fazer 
um convite irresistível, um cha-
mado para uma aventura épica, 
que seja rápida, divertida e grátis 
(o participante não põe a mão no 
bolso, não precisa de dinheiro). 
Sim, a promessa de que o resulta-
do, se alcançado, será espetacu-
lar, gera uma atmosfera fantástica 
que energiza, empodera e con-
vida a melhor versão dos partici-
pantes, de tal forma que encanta 
até mesmo quem os presencia.

O objetivo deste texto é rela-
cionar o jogo Jornada X com 
a definição geral de competên-
cia proposta pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). Para 
isso, serão destacados cada um 
dos termos dessa definição ana-
lisando-se a contribuição que a 
experiência do jogo pode ofere-
cer em favor do desenvolvimento 
dos principais componentes des-
sa definição, cuja formulação é a 
seguinte:

Mobilização de conhecimen-
tos (conceitos e procedimentos), 
habilidades (práticas, cognitivas 
e sócio emocionais), atitudes e 
valores para resolver demandas 
complexas da vida cotidiana, do 
pleno exercício da cidadania e do 
mundo do trabalho.

https://4fa1d1bc-0675-4684-8ee9-031db9be0aab.filesusr.com/ugd/f0d618_41b201dbab994b44b00aabca41f971bb.pdf


MOBILIZAÇÃO
Jornada X é um jogo que mo-

biliza o que está dentro do ado-
lescente. Mobiliza sua vontade de 
realizar, seus sonhos, a crença em 
seu próprio poder, em seu propó-
sito pessoal. Mobilizar “por den-
tro” é enfrentar as questões: 

— Por que estou aqui?;
— Em que sou bom?
Por outro lado, e ao mesmo 

tempo, trata-se de mobilizar em 
um contexto local e grupal, de 
aprender a reencantar a natureza, 
de exercitar escolhas de manei-
ra lúdica, de aprender a ouvir os 
outros. Implica, igualmente, em 
aceitar a ser mobilizado de fora, 
pois as missões propostas pelo 
jogo incitam o adolescente a agir 
na sociedade. A aprender a rea-
lizar tarefas ou ações importan-
tes, gratuitamente, a descobrir e 
a utilizar abundância de recursos 
disponíveis nas coisas do mundo. 
Em outras palavras, o jogo “Jorna-
da X” mobiliza interna e externa-
mente os adolescentes. Interna-
mente mobiliza sua vontade, seus 
sonhos, sua crença no próprio 
poder, leva-o a se conectar com 
seu próprio desejo, com seu pro-
pósito pessoal.

O adolescente é mobilizado pe-
las questões: — Quem sou eu nes-
te mundo?, — Qual é o meu valor?, 
— Ao que eu pertenço?, — Eu va-
lho alguma coisa?, — Eu mereço? 
São questões essenciais que ele 

faz em relação à sociedade, ao 
seu grupo e a si mesmo.

Mas, ao mobilizar por dentro, a 
situação do jogo não fala ao ado-
lescente: — Faça isso. Ao contrá-
rio, ela propõe: — Vá lá e reen-
cante a natureza. Quando ele se 
depara com uma missão aberta 
como essa, ele se pergunta: — 
Que natureza, quero reencantar? 
O adolescente tem de exercitar o 
fazer escolhas de uma maneira lú-
dica,  algo muito forte nesse jogo. 
Mas, como é um jogo  coletivo, ele 
aprende a ouvir os colegas, a fa-
zer escolhas coletivas, conecta-
das com sua vontade interna.

Mas, o adolescente também é 
estimulado a se mobilizar de fora 
para dentro. São propostas mis-
sões a serem realizadas no con-
texto social, sem usar dinheiro, 
até porque em geral ele não tem 
dinheiro. Mas, sem dinheiro, ele 
descobre que tem muitos recur-
sos, recursos abundantes, que 
tem seu bairro inteiro, que na in-
ternet pode acessar e comparti-
lhar muitas coisas. Ele descobre, 
por exemplo, que há um enge-
nheiro em seu bairro, há pedrei-
ros, e muitos outros profissionais. 
O desafio é convocá-los para fa-
zer parte do jogo sem que se ex-
plique ao adolescente como con-
seguir isso. 



MOBI-
LIZAR 
CONHE-
CIMEN-
TOS!
CONCEITOS E PROCEDIMENTOS

Um dos conceitos mais pode-
rosos exercitados no jogo é o da 
abundância. É importante con-
trapor escassez e abundância. 
O adolescente chega dominado 
pelo conceito de escassez: “não 
tenho”, “não posso”, “não sou”, 
“não pertenço a”, “não sou o mais 
inteligente”, “não sou o mais rico”. 
O jogo ajuda a desarticular essas 
ideias de insuficiência ou de es-
cassez, e promove a valorização 
da abundância. Graças a isso abre 
um espaço para que o adolescen-
te observe que tem o bairro inteiro 
e que o desafio é aprender a exer-
citar a abundância. Mas, trabalhar 
com a abundância na prática do 
jogo implica em realizar procedi-

mentos, ou seja, realizar, mover-
-se, buscar e encontrar intencio-
nalmente um propósito. 

O conhecimento a adquirir, en-
tão, é conceber a abundância, 
como algo possível de se obter 
na realidade do adolescente. As-
sim, sem que se dê uma solução 
ou resposta específica, diz-se ao 
adolescente que ele tem o bairro 
e a internet inteiros, com todos os 
seus recursos, ao seu dispor. Ao 
conceber a abundância, o ado-
lescente corta as amarras que o 
levavam a supor que ele não tinha 
nada. O problema agora, então, 
é localizar a abundância, na reali-
dade ou no meio digital. Às vezes, 
eles perguntam: — “Tio, madeira 

é abundância?”, —  “Posso utilizar 
isso?”. Na escola eles são orienta-
dos para o que é julgado certo. No 
contexto do jogo, seu mestre não 
diz nada, são os adolescentes é 
que vão dizer. Em outras palavras, 
eles vão exercitar a autonomia, 
outro conceito muito valorizado 
nessa proposta. Com o exercício 
da autonomia, o adolescente vai 
ter de fazer escolhas, trabalhar 
em grupo em favor de um projeto 
comum.

Participar do jogo é dizer sim, 
que é algo pessoal. Se o adoles-
cente aceita o chamado, se emo-
ciona, o desafio seguinte é: “mon-
te sua equipe, sua liga, seu time”. 
Como seres humanos, somos 
gregários. Como indivíduos, so-
mos únicos, mas não somos indi-
viduais. Sozinhos, não exercemos 
a qualidade gregária do humano. 
Precisamos estar juntos, fazer 
parte de um grupo ou coletivida-
de. Neste sentido, “eu sou o que 
você é”. Por isso, quando estamos 
neste estado coletivo, nossas ca-
pacidades plenas se manifestam.

Outro conhecimento importante 
exercitado no jogo é o BRINCAR, 
a ludicidade. Buscamos praticar 
a lição do filme “A vida é bela”. O 
brincar liberta. Temos medo das 
coisas. Medo do desconhecido, 
medo de errar, medo de machu-
car. Muitas coisas nos paralizam 
para viver a vida. O encantamen-
to, o reencatamento, o brincar li-
bertam. Quando o adolescente se 
livra da corrente, é como o pas-
sarinho que saiu da gaiola. Mar-
tela-se a ideia de que ele não tem 
direitos, não está pronto. No jogo, 
ao contrário, ele é visto como um 

super heroi, por isso, “Jornada X”. 
Nele, o sentimento do adolescen-
te é que a porta da gaiola se abriu. 
Agora ele é livre, será que ele vai 
dar conta? O brincar e o encanta-
mento tiram o medo das pergun-
tas: — Mas, … e se? e... se?. Agora, 
ele pode ver o pôr de sol maravi-
lhoso e dizer “eu quero brincar”. O 
reencatamento, o brincar e a ludi-
cidade possibilitam que ele se sin-
ta menos inseguro.

Outro conceito ou conhecimen-
to muito importante no jogo é a 
beleza. Beleza, no sentido estéti-
co, Como fazer algo bonito? Boni-
to de ser visto, utilizado. Trata-se, 
então, de aprender a se maravi-
lhar, de despertar o espírito hu-
mano. São características da arte: 
a contemplação, a magia, o reen-
cantar o mundo. Nosso mundo, 
pelo monopólio da ciência, ficou 
muito mecanicista. Esquecemos 
o encantamento do mundo. Há 
de voltar a se maravilhar com um 
pôr de sol. De reencontrar essa 
parte que ficou abandonada, vin-
culada às nossas emoções, com 
nosso espírito, que liberta o cora-
ção humano de suas amarras, que 
proporcione engajamento, reco-
nexão, fé, ou seja, que restaure 
a crença em um futuro possível. 
Por isso, utopia é outro concei-
to importante. Utopia relaciona-
-se com a capacidade de proje-
tar. Se não recorrermos à utopia, 
o mundo não tem jeito, a gente se 
acabou. Daí termos que inventar 
possibilidades, buscar o belo, re-
encantar. 

O jogo pode ser sintetizado no 
conhecimento dos quatros Fs: 
FAST / FREE /  FUN / FANTASTIC.



Fast evoca o ser rápido. Desafia o 
adolescente a romper  com o ma-
rasmo que a vida moderna nos co-
locou. Ele tira nossa desculpa de 
que não temos tempo. A falta de 
tempo é um conceito da vida mo-
derna. Não temos tempo, por isso 
não fazemos. O Fast tem a função 
de nos tirar da paralisia. Ele e os 
outros três Fs (Free / Fun / Fantas-
tic) agem como se fossem um ví-
rus. Instalá-lo no adolescente é o 
mesmo que o libertar do cinismo, 
da paralisia. Por isso, nesse jogo 
não pode demorar para fazer. O 
Superman salva o mundo em uma 
hora, não em uma semana. Ele o 
salva e volta a trabalhar no jornal. 
Clark Kent, que é um ser normal, 
tem que trabalhar e enlouquecer. 
Mas, o mundo para ser salvo, tem 
que ser rápido. Às vezes, só dis-
pomos da hora do almoço ou de 
um final de semana. Por isso, a 
missão que o adolescente rece-
ber, precisa ser realizada de modo 
rápido.

O free combate a ideia de que 
não somos suficientes, não temos 
dinheiro, não temos habilidade. 
Pelo Free estamos livres e autô-
nomos para criar, não tem um pro-
fessor que vai dizer o que é certo, 
ninguém vai dizer o que precisa 
ser comprado. Free refere-se ao 
grátis, ao criativo, à autonomia, à 
beleza, ele relaxa, pois ninguém 
manda em ninguém, ninguém está 
a olhar ou a julgar. O Fan corres-
ponde à ideia de que tem que ser 
divertido. Como no filme “a vida é 
bela”. O que se quer com o Fan é 
que junte os amigos, que se mon-
te um time. Junto com os amigos 

o que se quer que se faça ganha 
graça, ganha excitação. Ele se re-
fere, pois, ao gracioso, ao que é 
excitante, como uma montanha 
russa. Por isso, Fan não quer dizer 
divertido, mas excitante.

O jogo mobiliza habilidades prá-
ticas. É um jogo de realização, um 
jogo de ação, de construção de 
relacionamentos interpessoal e 
intrapessoal. O adolescente vai ter 
que pedir, vai ter que bater na por-
ta da pessoa, que pode dizer não. 
À propósito, isso vale também 
para os amigos. — Joga comigo? 
Por isso, o adolescente precisa 
aprender habilidades, criar cora-
gem para falar com alguém. Pre-
cisa saber convencer e aprender 
a ajudar a fazer. Trata-se, então, 
de desenvolver inteligência emo-
cional. De fazer combinados, de 
aprender a negociar com o grupo, 
de trabalhar em equipe, de con-
vencer e se resignar. Assumir uma 
missão implica em realizar tarefas, 
fazer coisas.

No jogo, a emoção mais forte é 
despertar a compaixão. Conside-
re-se, por exemplo, a missão de 
entrevistar três pessoas queridas 
do bairro. Ouvir as histórias des-
sas pessoas mexe com os ado-
lescentes, que, em geral, são mui-
to autocentrados. Outra emoção 
despertada pelo jogo é a empatia. 
Frequentemente, eles dizem que 
nunca se sentiram tão felizes, que 
nunca imaginaram que fazer algo 
para os outros fosse deixá-los tão 
felizes. É uma experiência recor-
rente. Fazer o bem aos outros, faz 
mais bem para si mesmo. Quando 
o jovem faz algo para o outro, toma 

um susto, devido a ideia de que 
fazer o bem para o outro faz mais 
bem para mim mesmo. O susto é 
ele verificar que fazer o bem para 
o outro é muito bom para ele mes-
mo. Ele sai mais feliz que a pessoa 
que recebeu o benefício.

Outra aspecto que chama a 
atenção do adolescente é ele des-
cobrir que tem recursos. De que 
não precisa de dinheiro para fazer 
o que quer. Uma adolescente, por 
exemplo, comentou que queria ir 
para a praia, encontrar com ami-
gos. Mas, que não tinha dinheiro. 
Então, ela pediu carona. Para ela 

isso se expressou como uma ex-
periência de liberdade. Gerou au-
toconfiança. Outra emoção muito 
forte despertada pelo jogo é a de 
pertencer ao grupo. Um adoles-
cente relatou que odiava um co-
lega e que, depois da experiência 
lúdica, passou a gostar dele. Ele 
comentou que antes só se rela-
cionava com seus iguais e que, 
agora, se relaciona com qualquer 
um. Ele passou a gostar de pes-
soas diferentes dele. E que, com 
eles, faz mais coisas que antes fa-
zia antes com seus iguais. 

O jogo mobiliza as atitudes que o 
adolescente  precisa para realizar 
as missões, conviver com os co-
legas e enfrentar os desafios que 
são propostos. Para isso, um há de 
se tornar mais humilde. Um outro 
precisa ser mais atirado. O próprio 
grupo favorece essas regulações. 
O grupo faz uma mediação, equi-
libra essas questões. Faz parte da 
experiência, cada um e ao mesmo 
tempo todos enfrentarem seus 

fantasmas. A missão que eles es-
colhem, é a missão que eles tem 
que viver. É a jornada do herói. Ao 
realizar a missão, o adolescente 
vai ser questionado. E isso não é 
fácil para ninguém. Não é possí-
vel se dar bem em tudo. Por isso, 
vai ser questionado. A brincadei-
ra faz isso. É como em um jogo de 
esconde - esconde. Ele precisa 
se esconder, apesar do medo de 
aranhas. Na vida também é assim. 

O jogo propõe desafios a en-
frentar. Um deles é o adolescente 
descobrir que tem poderes para 
transformar seu bairro. Desco-
brir que pode realizar seus so-
nhos, sem dinheiro no bolso, de 
forma divertida, com um resulta-
do espetacular. Para isso, ele tem 
que aprender a sonhar, tem que 
aprender a acreditar, até fingir 
pode funcionar.

Adolescentes que são fechados 
em outras situações, no jogo eles 
não são. O jogo estimula o prota-
gonismo deles. Cria um contexto 



PLENO 
EXERCÍCIO 
DA 
CIDADANIA

que lhes faz sentido. No brincar 
pode-se errar, se não errar fica 
chato. No jogo do pega-pega o 
divertido é ser pego, mesmo que 
tentando escapar. Na vida não 
queremos o risco, aprendemos 
que o risco é ruim. No jogo não é 
assim, perde-se e se ganha. Por 
isso, o jogo libera a proatividade 
dos adolescentes. Derruba bar-
reiras. Sua proposta é ir “lá” e re-
encantar o espaco. Como o jogo 
é coletivo, alguém do grupo sabe, 
o que possibilita a criação de um 
contexto de realização. Sendo 
uma brincadeira coletiva, de ex-
perimentação, quem não sabe 
fica quieto, mas pode observar 
alguém fazendo. Chega um mo-
mento em que o adolescente vai 
ter de falar, de criar algo. Neste 
sentido, o jogo cria um mindset, 
independente da vontade ativa do 
sujeito, porque não depende de 
seu controle consciente. No jogo, 
o adolescente pode fazer, criar ou 
inventar. Pode aprender, mesmo 
que seja só por imitação. Ou seja, 
no jogo é válido “colar”. Mas, che-
ga uma hora em que ele para de 

agir assim, porque já sabe, já do-
minou o ritmo proposto pela ex-
periência.

Uma atitude valorizada no jogo, 
de forma bem intencional, é pro-
jetar. O termo mais apropriado 
para esse mindset seria o de “invi-
sionar”, isto é, desenvolver a habi-
lidade de enxergar um parque em 
um terreno baldio, aprender a de-
senhar com a cabeça, criar. Ou-
tra palavra para caracterizar essa 
atitude poderia ser a imaginação, 
mas “invisioning”, em inglês, é 
mais preciso. É uma expressão de 
arquiteto. Trata-se de ir montan-
do, projetando na cabeça. Depois 
deste tipo de experiência, o ado-
lescente ganha a confiança de 
que é capaz de fazer. Treinadores, 
no campo esportivo, têm essa 
habilidade. É importante tornar 
os adolescentes mais otimistas, 
proativos. Depois que eles enxer-
garam, não podem ficar parados, 
precisam ir à luta. Muita gente não 
corre atrás porque não vê. Se so-
nhou e se encantou, a alma faz o 
resto.

VA-
LO-
RES-

Um dos valores mais negativos 
que se observa no contexto do 
jogo, é  seguramente o individua-
lismo, o egoísmo. Mas isso se dis-
solve, se o adolescente começa 
a ter prazer em se “desmanchar” 
no grupo, em sair da paralisia. Se 
supera a inabilidade de imaginar, 
se aprende a se encantar com o 
mundo. O fato é que muitos de 
nós não vemos mais a lua, o sol, 
não nos encantamos com o dife-

rente. O encamentamento com o 
mundo faz recuperar o humano. 
Possibilita reinventá-lo. Às vezes, 
andando na rua, podemos obser-
var o brilho de certas pessoas, o 
brilho dos seus olhos. São essas 
pessoas que reencatam o mundo. 
Que tratam a vida como algo belo. 
São pessoas que levam luz para 
qualquer escuridão, levam ale-
gria, sentido de vida. Que enfren-
tam e resolvem demandas com-
plexas da vida cotidiana.

O jogo promove o empreende-
dorismo social. Estabelece uma 
conexão com a complexidade da 
vida, pois o que mobiliza relacio-
na-se com ela. É para se divertir, 
mas em se divertindo fazer algo 
que tem função vital. Neste senti-
do, não é um jogo de laboratório, 
artificial. O que ele propõe não é 
abstrato. A proposta implica em 
resolver algo. É comparável a uma 
ginástica que se pratica concreta-
mente. Há de se fazer força, como 
antigamente. Ou seja, são pro-
postas reais. O adolescente bate 
na porta do habitante do bairro e 
enfrenta a realidade. Pode ser que 

ele atenda, ou não. Não é fazer um 
exercício e depois aplicar. O ado-
lescente vai fazer entrevista para 
emprego, porque ele precisa dele. 
Vai pintar o muro, porque o muro 
precisa ser pintado. Tem que con-
siderar a quantidade de tinta e os 
outros objetos necessários para 
isso. A pintura do muro é feita sob 
tensão. As pessoas estão espe-
rando que o trabalho fique bonito. 
Tem-se, pois, que lidar com algo 
concreto. Se errar, vai ter de lidar 
com a frustração. Não tem ensaio. 
Ele está aprendendo a pintar com 
pessoas a sua volta, que o obser-
vam, se errar, vai ter que lidar com 
isso. Há também a pressão para 
não decepcionar os amigos. Jo-
ga-se, então, com demandas de 
tempo e de material. Há um senso 
de urgência. O melhor tudo, é que 
o adolescente faz tudo isso sor-
rindo, alegre e cheio de vida. Não 
importa que a tensão e o risco es-
tejam lá. Há também a tensão de 
se usar mal o investimento que 
foi feito para tornar a experiência 
possível.

A experiência se realiza atra-
vés do “LiveLab”, uma ONG que, 
a partir do próprio nome, com-
promete-se em agir diferente, a 

fazer coisas com valor de vida. A 
experiência com o jogo prepara 
para a vida que segue, para a ci-
dadania, para vida social. Foi fei-
ta uma pesquisa sobre o impacto 
do jogo nos adolescentes [citar 
a referência]. Ouviram-se deles 
frases eloquentes, que justificam 
o caráter formativo da experiên-
cia e seu caráter duradouro, que 
deixa marcas. A pesquisa foi feita 
com quatro times. No final da ex-
periência os adolescentes se au-
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toavaliaram. Trata-se de uma ex-
periência de aprendizagem, que 
é “fast” enquanto experiência, 
mas duradoura enquanto aquisi-
ção. 

Para o autor, o  jogo é expressão 
de sua vida. Ele viveu tudo isso. 
Como são experiências afetivas, 
elas ficam marcadas, não saem 
mais. Ainda que as habilidades 
sejam práticas, impliquem em um 
fazer, o que se busca é que elas 
tenham correspondência afetiva. 

São habilidades de comunicar. 
Quando o jovem faz uma entre-
vista com a pessoa mais queri-
da do bairro e chora, ele não es-
quece nunca mais. O importante 
é sentir, porque isso deixa mar-
cas. Como Steiner diz, as várias 
dimensões do corpo (emocio-
nal, afetivo, físico, espiritual) es-
tão interconectadas, estão todas 
presentes.

MUNDO DO 
TRABALHO

Um efeito evidente da experi-
ência lúdica proporcionada pelo 
jogo é quanto ao empreende-
dorismo. Os adolescentes que 
participam dela tornam-se mui-
to criativos. De modo geral, eles 
encontram trabalho e, mais do 
isso, não têm medo de perder 
o emprego. Há pessoas que se 
submetem a condições opres-
sivas porque têm medo de per-
der o emprego. Em uma amostra 
de adolescentes de Juiz de Fora, 
por exemplo, todos eles estão 
empregados em lugares ótimos, 
sendo que alguns se interessam 
em montar sua própria empresa. 
Através do jogo eles têm a sen-
sação de que podem fazer o im-
possível. Eles entenderam, pela 
prática lúdica, que o impossível 

era um pensamento deles. Não 
se quer dizer com isso que tudo 
é possível, mas de se valorizar a 
experiência graças a qual os ado-
lescentes passaram a acreditar 
na possibilidade, eles aprende-
ram a tirar esse lacre interno, o 
impossível não está mais dentro 
deles. Atletas têm também essa 
atitude. É importante saber tirar 
essa voz dentro da gente que nos 
limita, que nos faz ter medo de er-
rar, que deixa para o outro o que 
também pode ser nosso.

https://www.youtube.com/watch?v=uen-0_UDVMw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RobBOKu23Z0&feature=emb_title


Embaixador da Jornada X, Professores Guilherme e Lu-
cas, convocam os alunos da escola de Hiroshima no esta-
do de São Paulo a despertarem as suas melhores versões 
na Jornada Operação Antivírus. Confira o vídeo e entenda 

como o jogo se desenvolve nas Eletivas.

*Jornada Operação Antivírus X é uma fase temática da Jornada X com objetivo do 
combate aos desafios causando pela Pandemia. 

Entrevista com Game 
Master: Escola Estadual 
Cidade de Hiroshima 
(São Paulo/SP)

Nós vamos te ajudar! Pri-
meiro, encontre a causa que 
tem a sua cara. Pode ser Con-
sumo Consciente, Diversida-
de e Inclusão, Cidades Sus-
tentáveis, ou Inovação Social. 
Você pode lutar para reduzir 
a desigualdade social, para 
garantir o direito à educação, 
saúde para todos, proteção 
animal ou resgate de animais. 
Você pode querer dicas sobre 
como ajudar o Meio Ambiente. 

QUER AJUDAR A MUDAR 
O MUNDO, MAS NÃO SABE 
POR ONDE COMEÇAR?

Seja o que for, temos algo para 
você.

O Descubra Sua Causa, não 
é apenas um site de doação. 
Nós vamos te mostrar como 
ajudar ONGs, encontrar diver-
sos tipos de trabalho volun-
tário e saber como fazer uma 
doação usando imposto de 
renda. E se só quiser se infor-
mar mais, trazemos notícias e 
matérias especiais. Basta fa-
zer o teste!

https://youtu.be/ezukFZXQvYc
https://youtu.be/SkIqeJvRav8
https://www.descubrasuacausa.net.br/home


DEPOIMENTO 
TRIPULAÇÃO

Acredito que por meio 
da Educação, crianças e 
adolescentes tornam-se 
seres humanos íntegros, 
respeitados nos seus di-
reitos e comprometidos 
com seus deveres de ci-
dadãos. A educação de 
qualidade é a estratégia 
mais eficaz para alcan-
çar um futuro melhor.

CAROLINA
QUEIROZ
SECRETÁRIA EXECUTIVA

NOSSAS 
REDES 
SOCIAIS

www.facebook.com/jornadax

www.instagram.com/jornadax

www.youtube.com/jornadax

(11) 944207-4109

https://www.youtube.com/channel/UC3_G7C68_2BNueWFL8RdJUw
https://www.instagram.com/jornadax/
https://www.facebook.com/jornadax/
https://wa.me/message/2FUSRETQKPAAE1



