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INTRODUÇÃO

SER MAIS CONSCIENTE

INTRODUÇÃO
O Programa MAGIS Brasil tem sido
um instrumento importante ao
conferir identidade e dinamismo ao
trabalho com jovens, na Província
dos Jesuítas do Brasil. Em 2018, com
a intenção de seguir inspirando a
identidade e a ação dos Centros,
Casas e Espaços MAGIS e demais
obras que trabalham com jovens, é
proposto um tema comum a ser
trabalhado: ser mais consciente.
Com esse tema comum, o Programa
deseja ajudar os/as jovens a
descobrir o mundo onde vivem e
seus lugares nele. Nesse sentido,
quer inspirar a vivência de uma fé
madura e de um engajamento social
crítico; ampliar nossa capacidade de
analisar a realidade e compreender
as implicações da vivência diária do
seguimento a Jesus Cristo no
mundo.
A importância do tema se justifica
por muitos elementos concretos da
vida da sociedade e da Igreja, aos quais
o Programa está necessariamente
conectado. Em 2018, a Igreja no
Brasil nos convoca a refletirmos
sobre as formas de produção e
superação da violência, por meio da
Campanha da Fraternidade. Também
nos anima a pensar sobre a
importância do protagonismo dos/as
cristãos/as
leigos/as,
com
a
celebração do Ano do Laicato, o que
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nos encoraja a valorizar e a garantir
a participação eclesial de jovens.
Com a realização das Eleições
Gerais,
sentimo-nos
todos/as
convocados/as, ainda, não apenas a
ir às urnas, mas a considerar nossa
participação na vida pública, nosso
compromisso com a construção de
uma sociedade democrática e nosso
enfrentamento com os inaceitáveis
vícios da política institucional em
nosso país. Também em 2018, a Santa
Sé realiza o Sínodo “juventude, fé e
discernimento vocacional”, inspirando
todos a abrir espaços para escutar a
juventude sobre sua experiência de
fé e de vida e a qualificar o
acompanhamento oferecido aos/às
jovens, como Igreja. Além disso,
temos a realização do Fórum Social
Mundial a nos lembrar que um outro
mundo é possível, se formos capazes
de tecer redes locais, nacionais e
globais com todas as pessoas e
movimentos que tenham vontade
de transformar a realidade.
Nessa perspectiva, apresentamos
esse pequeno subsídio para iniciar
as discussões sobre “ser mais
consciente” e seus desdobramentos
nos Centros, Casas, Espaços e demais
obras. Desejamos que ele inspire
debates, ações e novas reflexões e
produções sobre o tema.
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texto

BASE
PARTE 1
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CONSCIENTIZAR-SE
É HUMANIZAR-SE
A consciência é algo que nos difere
como espécie; somente os seres
humanos somos capazes de tomar
consciência de estar inseridos num
tempo histórico, percebendo-nos a
nós mesmos e ao mundo como uma
realidade objetivada. Damo-nos
conta de não apenas estarmos no
mundo, mas de podermos refletir a
seu respeito, sermos afetado e
podermos intervir nele. O Princípio
e Fundamento, nos Exercícios
Espirituais de Santo Inácio de
Loyola, recorda-nos exatamente
dessa condição humana de sermos
conscientes de nossa criação e, por
isso
mesmo,
capazes
de
compreender a nossa finalidade de
louvar, servir e reverenciar a Deus
(EE 23).
Com a interpelação “ser mais consciente”, o
Programa MAGIS Brasil nos faz, dessa
forma, um convite a viver e a propor aos/às
jovens um processo de humanização.
Humanizar-se é um processo sempre
incompleto; uma tarefa que implica
aproximação de si, do outro, de Deus
e da realidade. Essa experiência
aponta-nos para a noção de
inacabamento do sujeito (FREIRE,
1987), que está em permanente
construção para realizar sua
humanidade.

suas potencialidades nas contingências
de seu contexto histórico. E é
precisamente a consciência de
incompletude que alimenta nosso desejo
de construir (o mundo e nós mesmos),
como um compromisso com nossa
existência.
Conscientizar-se ou, poderíamos
dizer, humanizar-se, ser mais, é um
processo que possui dimensões
distintas, mas interdependentes. Exige
tomar consciência de nós mesmos
(apropriando-nos de nossos atos,
desejos, pensamentos, sentimentos), do
contexto sóciohistórico em que
estamos inseridos (compreendendo
as estruturas políticas e econômicas
que nos condicionam) e de Deus
(acolhendo nossa condição de
criaturas amadas).
Ao falar do processo de conscientização,
Paulo Freire (1987, 2016) insiste: a
vocação ontológica do ser humano é ser
mais. Assim, deparamo-nos com a ideia
do magis, tal qual proposta por Santo
Inácio: o ser humano possui uma sede
inesgotável, um impulso vital que o
conduz a uma atitude de busca; em seu
caso, conduziu a uma atitude de
disponibilidade total para buscar a
maior glória de Deus.

De fato, a vida humana não é um
dado acabado, mas deve tornar-se o
que é vocacionada a ser, desenvolvendo
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HUMANIZAR-SE
É SUPERAR AS
ESTRUTURAS
DESUMANIZANTES
Ao propor o tema “ser mais consciente”
como processo de humanização, o
Programa MAGIS também nos
interpela a reconhecer e superar as
estruturas sociais e condições
existenciais desumanizantes. Da
mesma forma, faz alusão
ao
inacabamento do ser humano,
refere-se ao inacabamento da
sociedade (FREIRE, 2016) e nos provoca
à ação transformadora da realidade.
No trabalho dos Centros, Casas e
Espaços MAGIS junto aos/às jovens,
é preciso conhecer a situação
desumanizante
das
condições
materiais, políticas e culturais em
que se encontram os jovens,
desvelando as formas de opressão
que reduzem seres humanos a
objetos.
O trabalho apostólico comprometido
com a vida da juventude não pode
prescindir da leitura crítica e da
intervenção consciente na realidade.
É fundamental, por exemplo, uma
análise da repercussão que a grave
crise econômica e política, que
vivemos nos últimos anos, tem sobre
a vida dos/as jovens.
Na conjuntura atual, a racionalidade
do capitalismo neoliberal impregna
não apenas o modelo econômico,
mas todos os campos da vida. Assim,
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a maneira como vivemos, nos
relacionamos, trabalhamos, rezamos
está
bastante
marcada
pelo
predomínio da lógica de mercado.
Impulsionados pelo modo de vida
capitalista, avançamos num processo
de desumanização, trocamos a
liberdade
pela
escravidão,
a
participação
pela
apatia,
a
solidariedade pela indiferença, a
empatia pela competição.
O desmantelamento dos Estados de
bem-estar social e o avanço das
políticas neoliberais em praticamente
todo o mundo ocidental impõem, de
modo particular às novas gerações,
um estado permanente de crise e
austeridade, materializado de forma
dramática em reformas, como a
trabalhista, realizada no Brasil e em
outros países. Nesse modelo,
contraditoriamente,
o
imenso
progresso tecnológico e a produção
de riquezas andam lado a lado com
o aumento da pobreza e da
marginalização, da destruição ambiental,
do aumento das desigualdades, dos
fundamentalismos
religiosos
e
culturais, do desemprego e da
precarização do trabalho.
Na Encíclica Laudato Si, o Papa
Francisco nos chama a atenção para
o fato de que o modelo econômico
vigente
orienta
todo
o
desenvolvimento tecnológico em
função do lucro e não em função do
desenvolvimento humano integral e
da inclusão social. Assim, temos um
superdesenvolvimento dissipador e

TEXTO BASE

consumista que contrasta, de modo
inadmissível,
com
perduráveis
situações de miséria desumanizadora»
(109). Essa realidade faz com que muitos
jovens não encontrem condições
objetivas e subjetivas de realizar suas
potencialidades, estreitando horizontes
e desumanizando-se. Conscientizar-se,
humanizar-se, nesse contexto, supõe
desnaturalizar todas as relações que
geram opressão e, por isso,
desumanizam, impedindo o ser
humano de ser mais.
Paulo Freire (2016) nos lembra que os
seres humanos não são seres que
apenas existem no mundo, mas que
estão em plena relação com este e,
dessa forma, são capazes de,
tomando consciência de si e do
mundo, transformar a realidade.
Essa é, seguramente, a tarefa dos que
buscam ser mais conscientes.

CONSCIÊNCIA CRÍTICA
E AÇÃO NO MUNDO
Paulo Freire, um dos autores que
mais utilizou o conceito de
conscientização, considera-a como
um processo educativo que nos leva
da consciência ingênua para a
consciência crítica. Enquanto a
consciência ingênua percebe os
fenômenos, mas não se coloca
distante para julgá-los, a crítica está
num estágio de desenvolvimento
que consegue desvelar estruturas
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políticas, econômicas e culturais que
condicionam o modo como homens
e mulheres estão no mundo.
Assim, ser mais consciente é
aproximar-se
criticamente
da
realidade, o que também significa
dizer que conscientizar-se é
conhecer a realidade. No entanto,
não se trata de assumir uma posição
intelectual e neutra sobre o mundo.
Ao contrário, conhecer, nesse caso,
significa
implicar-se
com
a
realidade, reconhecer-se no mundo
e com o mundo, cientes, como dito
acima, de nosso inacabamento e do
inacabamento da sociedade.
A transformação das estruturas
desumanizantes passa necessariamente
pelo desenvolvimento de uma
consciência crítica. Ao mesmo tempo, a
conscientização envolve ação no
mundo, não sendo a simples tomada de
consciência. Ela somente se realiza na
práxis, a relação entre a ação no mundo e
a reflexão sobre o mundo.
Ao propor o tema “ser mais
consciente” para inspirar Centros,
Casas e Espaços e demais obras
jesuíticas, em 2018, desejamos
fomentar, em todas as ações com
jovens, processos pedagógicos de
conscientização, que lhes deem
oportunidades para refletir sobre
suas próprias existências, desvelar a
realidade opressora e engajar-se na
realidade para modificá-la. Da
mesma
forma,
pretendemos
qualificar a nossa incidência
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sociopolítica e eclesial, constituindo-nos
comoum instrumento de transformação
das estruturas que não geram vida.
Desse modo somos convidados/as a
assumir uma posição utópica. “O
utópico não é o irrealizável; a utopia
não é o idealismo, é a dialetização dos
atos de denunciar e anunciar, o ato
de
denunciar
a
estrutura
desumanizante e de anunciar a
estrutura humanizante” (FREIRE,
2016, p. 58). Freire ainda lembra que
denunciar deve ser um ato que nos
compromete com a mudança, sem
isso, corremos um risco de ação
infértil e burocrática. Ao assumir
essa posição, que nos evoca também
o profetismo, queremos envolver
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nossas melhores forças e recursos
comprometidos com processo de
humanização e transformação da
sociedade e da Igreja.
O Papa Francisco, ao falar para os
jesuítas do mundo todo, por ocasião
da 36ª Congregação Geral, enfatizou
a necessidade de se ter coragem e
audácia profética, atitudes que,
segundo ele, são constitutivas de
toda ação apostólica e nascem do
magis . Queremos que, com esse tema
comum, todos os envolvidos no
Programa MAGIS, com profetismo e
coragem,
reconheçam-se
como
sujeitos que fazem e refazem o mundo.

REFERÊNCIAS
FRANCISCO I. Carta Encíclica Laudato Si’. Sobre o cuidado da Casa Comum. São
Paulo: Paulinas, 2015.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987
_________. Conscientização; tradução Tiago José Risi Leme. São Paulo: Cortez, 2016.
LOYOLA, Santo Inácio. Exercícios Espirituais.
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ROTEIROS

para desenvolver o tema
PARTE 2
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2.1.

Rezando o

TEMA
CONSCIENTES DE NOSSA FÉ
Uma caminhada, para ser mais consciente, olhar para nós mesmos e para
a realidade em que vivemos, é um convite para rezar nossa vida e o
mundo onde estamos. Conscientizar-se pode ser ainda mais profundo e
intenso quando iluminado pela fé, por meio da presença de Deus, que nos
ajuda a encarar a nós mesmos, o próximo, nossas vidas, com um olhar de
verdade, liberdade e misericórdia.
Dessa forma, seguem quatro propostas de oração pessoal, a partir de
temáticas que dizem respeito à busca por ser mais consciente. Desejamos
que jovens, colaboradores e todos que desejam servir à juventude, pelo
Programa MAGIS Brasil, possam saborear intensamente, durante este
ano, os frutos do processo de conscientização.
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ROTEIRO 1: CONSCIENTIZAR-SE É HUMANIZAR-SE

A espécie humana é a única que tem
a capacidade de se compreender-,
admirar a beleza e grandiosidade da
criação, colocar-se diante dela como
imagem e semelhança do próprio
Deus. Somos chamados a ser conscientes com relação à nossa própria
existência: quem somos, onde estamos, por que existimos. Na espiritualidade inaciana, o princípio e fundamento do ser humano consiste
em louvar, reverenciar e servir a
Deus Nosso Senhor (EE 23). Na
medida em que vamos aprofundando nossa consciência sobre nós
mesmos, como seres criados e
amados, compreendemos o sentido
da nossa humanidade. Conscientizar-se é humanizar-se.

Nessa busca, vivemos em constante
construção
e
desconstrução.
Quando refletimos criticamente
sobre nós mesmos, deparamo-nos
com inúmeras questões e incompletudes que nos provocam, nos inquietam, nos movem a novos horizontes.
Somos interpelados, de maneira
especial, pelas outras pessoas com
quem convivemos, partilhamos
nossas vidas, coexistimos num
mesmo mundo. A partir do outro,
percebemo-nos como semelhantes e
diferentes, únicos, queridos e
amados por Deus. Conscientizarmo-nos sobre nós mesmos é, portanto,
um convite para experimentar um
mergulho em nós, em nossa humanidade, nossa história, nossas relações, nossas buscas.

Pedido de graça:
Senhor, ajuda-me a compreender-me
como ser criado e amado por Deus.
Textos bíblicos:
Gênesis 2, 5-9 | Salmo 8 | 1 João 4, 7-21
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ROTEIRO 2: CONSCIÊNCIA DA REALIDADE

A busca pela conscientização nos
leva a compreender a realidade em
que estamos inseridos. Estamos
presentes no mundo, fazemos parte
de uma sociedade, vivemos num
determinado contexto histórico,
tecemos muitas relações. É imprescindível olhar para essa realidade e
perceber como nos fazemos presentes e como somos afetados por ela.
Esse olhar para a realidade revela,
por um lado, a presença de Deus,
Criador de todas as coisas: a natureza, as pessoas, as relações humanas,
gestos de fraternidade e solidariedade. Tantas coisas que, de alguma
maneira, revelam o amor de Deus
para com a sua criação. Mas esse
olhar, por outro lado, também preci-

sa considerar as formas como o
mundo é afastado do amor de Deus.
Não podemos ser ingênuos nem
omissos diante das relações de dominação e escravização, da dinâmica
da desigualdade e do consumismo,
dos processos de alienação e exclusão social, da destruição do meio
ambiente.
Em nossa oração, somos convidados
a crescer na consciência da realidade, com coragem e misericórdia,
superar a indiferença e a ingenuidade, para considerar como somos
chamados a colaborar no Reino, na
transformação da realidade.

Pedido de graça:
Senhor, ajuda-me a olhar para a realidade, descobrir teu amor
e também tomar consciência dos processos de exclusão.
Textos bíblicos:
Mateus 7, 25-37 | Ezequiel 37, 1-14 | Lucas 19, 41-44
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ROTEIRO 3: CONSCIÊNCIA DO CHAMADO

Quando compreendemos e assumimos nossa condição de filhos e filhas
de Deus, chamados à vida em abundância, somos convidados a viver na
intimidade com o Senhor, participar
de sua criação, construir relações
pautadas na justiça e no amor ao
próximo. Quando nos tornamomais conscientes da realidade em
que estamos, tanto do mundo criado
por Deus como dos processos que
corrompem a criação, continuamos
sendo chamados a atuar nesse
mundo, colaborando em processos
de reconciliação. Desse modo, rezemos o chamado que Deus faz a cada
um/uma.

O chamamento nos lembra de Jesus,
a forma como ele se aproxima das
pessoas e as chama para segui-lo.
Quando Cristo encontra seus discípulos e amigos, ele não tem preferência pelos mais sábios ou mais
ricos. Jesus, olhando com misericórdia para nós, chama homens e
mulheres, santos e pecadores, para
segui-lo. Apesar de nossas dificuldades, nossos medos e erros, Cristo
insiste em nos convidar, de forma
livre, para aderir ao Reino.

Pedido de graça:
Senhor, dá-me a graça de não ser surdo ao teu chamado,
mas pronto e diligente para seguir-te.
Textos bíblicos:
Mateus 9, 9-13 | 1 Samuel 3, 1-10 | Tiago 1, 19-25
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ROTEIRO 4: CONSCIENTIZAR-SE É COMPROMETER-SE

Uma caminhada de conscientização
provoca o conhecimento de si, da
realidade e do Senhor, mas também
é um forte convite ao compromisso
com o Reino e com a pessoa de Jesus
Cristo. Alguém que busca crescer
nesse processo de conhecimento
íntimo se sente interpelado por
Deus a se engajar com o projeto do
Reino. Esse compromisso se concretiza em diversas ações no mundo:
denunciar injustiças, lutar pela vida
e pelos direitos, praticar atos de
misericórdia, promover a reconciliação, construir relações pautadas
no amor ao próximo, anunciar o
Reino, ser mais humano e mais solidário, sobretudo com os mais excluídos.

O processo de conscientização não
se restringe à intelectualidade, mas
provoca uma ação, como fizeram os
profetas e como nos inspira o jeito de
Jesus Cristo. Numa realidade pautada pela busca de riquezas e honras,
Cristo propõe a liberdade, a gratuidade, a humildade e a vida em plenitude por meio das bem-aventuranças. Onde há relações de dominação
e escravização, Cristo provoca relações de amor e de serviço. Onde há
exclusões e indiferença, Cristo é
sensível em acolher e amar o próximo. Comprometer-se com o Reino é
ser profeta e crescer no amor e no
serviço a Deus, na pessoa do próximo.

Pedido de graça:
Senhor, desejo conhecer-te e comprometer-me com teu Reino,
com ações de justiça e de misericórdia.
Textos bíblicos:
Mateus 5, 1-12 | Lucas 4, 14-21 | Isaías 61, 1-9
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2. 2.

Dinamizando o

TEMA

Conscientizar-se é um processo pessoal, mas também é vivido
coletivamente. As atividades que realizamos em grupo são
fundamentais para ampliar nossos horizontes, nosso
conhecimento crítico da realidade e aumentar nossa esperança.
Dessa forma, seguem duas propostas de roteiros, a partir de
algumas temáticas dos Eixos do Programa MAGIS Brasil, para
desenvolver a temática do Ser mais consciente. Desejamos que
muitos grupos, Centros, Casas, Espaços MAGIS e obras possam
tirar proveito desses roteiros, a partir da criatividade, das
características e demandas de cada um.

18

ROTEIROS

SER MAIS CONSCIENTE

Roteiro para encontro:
CONSCIENTES DA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
1. Oração
Mantra: “Onde reina o amor”
Leitura de Isaías 42, 21-23.
Graça: Que seja permanente o desejo
de desejar ser um novo Cristo.
Pontos para oração individual:
1. Que realidades de opressão percebo na realidade onde vivo? Quais,
para mim, são mais gritantes? Em
quais correntes e cárceres padecem
o povo?
2. Sinto-me atento/a às dores dos
oprimidos/as e injustiçados/as? Consigo encontrar Cristo no irmão
esquecido, sofrid¬o, invisibilizado?
3. Qual papel desempenho no
processo de construção de uma nova
realidade, mais humanizadora?
2. Nossa realidade
O seguimento radical a Cristo exige
de nós resistência, ousadia e ternura.
Resistência para seguir com fé e
esperança, mesmo diante de tantas
realidades de opressão e sofrimento.
Ousadia para assumirmos posturas
transformadoras e criativas, superando a indignação com ações que
modifiquem a realidade. Ternura
para acolhermos com amor a missão
de Cristo e nos colocarmos com
alegria a serviço na construção da
paz e da justiça.

Não raramente, esse nos parece um
caminho impossível de seguir,
diante do modelo atual de sociedade,
pautada pelo egoísmo, competitividade e indiferença. No Brasil, vivemos um contexto em que as ações do
Estado, muitas vezes, são pensadas e
organizadas para responder aos
interesses do capital financeiro, com
significativo prejuízo no atendimento das demandas da população
empobrecida. Alguns governos, aliados à pequena parcela privilegiada
da população, limitam o acesso do
povo aos direitos básicos, o que
amplia, sistematicamente, a desigualdade e a exclusão social. Há
interesses em manter os indivíduos
alheios às causas das violências e
desigualdades a que são submetidos.
À juventude é negada a vida plena e
abundante. Há, inclusive, o esforço
sistemático em criminalizar uma
parcela significativa de jovens, em
sua maioria estigmatizados por
preconceitos (étnico, de classe, de
gênero etc.) historicamente construídos.
É diante desse cenário que o seguimento a Cristo se expressa na vida
cotidiana, por meio de ações transformadoras, gestos de acolhida e
solidariedade. O sonho de Cristo é o
inédito viável, a ser construído com
resistência, ousadia e ternura. É uma
contraposição ao nosso modelo atual
de sociedade.
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3. Dinamizando o tema:
• Ser mais consciente é aproximar-se
criticamente da realidade, o que
também significa dizer que conscientizar-se é conhecer a realidade.
Criando oportunidade para ler a
realidade, propomos ao grupo que
faça coletivamente uma Análise de
Conjuntura. O exercício proposto é
baseado no livro Como se faz análise
de conjuntura, de Herbert José de
Sousa (Betinho), que apresenta a
Análise como um exercicío de perceber, compreender, descobrir sentidos, relações, tendências para a leitura da realidade, que nos ajuda a identificar cenários e a nos posicionar
diante das situações.
• Apresentar ao grupo as principais
ideias:
- O que é conjuntura: combinação de
acontecimentos num dado momento, de que depende a situação política, econômica, social de um país ou
de um grupo de países ou de uma
região. Uma configuração dada, definida num tempo curto.
- O que é análise de conjuntura: uma
mistura de conhecimento e descoberta,
uma leitura especial da realidade e que
se faz sempre em função de alguma
necessidade ou interesse, baseada
numa determinada visão de mundo.
- Como fazer análise de conjuntura:
é necessário ler algumas elementos
próprios:
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Acontecimentos: fatos que adquirem um sentido especial para um
país, uma classe social, um grupo
social ou uma pessoa;
Cenários: determinados espaços que
podem ser considerados como o
palco dos acontecimentos (ruas, congresso, determinado ministério,
Igreja...);
Atores: representam algo para a
sociedade (para o grupo, a classe, o
país), encarna uma ideia, uma
reivindicação, um projeto, uma
promessa, uma denúncia. Uma
classe social, uma categoria social,
um grupo social, governos, um país
ou grupo de países, Instituições
podem ser atores sociais;
Relação de forças: podem ser de
confronto, de coexistência, de cooperação e estão sempre revelando
uma relação de força, de domínio,
igualdade ou de subordinação entre
os atores;
Relação entre “estrutura” (conjunto
de elementos mais estáveis/duradouros que regem a organização da
sociedade, da economia e da política) e “conjuntura”: encadeamento,
lógica, articulações e sentidos
comuns dos acontecimentos, que se
relacionam com a história, com o
passado, com relações sociais,
econômicas e políticas estabelecidas
ao longo de um processo mais longo.
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• Dividir o grupo e propor a realização dos passos abaixo. Para
auxiliar, podem-se disponibilizar
jornais, revistas e vídeos recentes.
1º passo: identificar fatos e acontecimentos
– A partir do levantamento dos
principais fatos considerados acontecimentos atuais (leitura de jornais,
por exemplo) relacionados ao tema
em questão:
- Procurar identificar os fatos mais
importantes (nem sempre o título da
matéria revela o fato mais relevante;
é preciso “ler nas entrelinhas”);
- Lembre-se de distinguir fatos de
acontecimentos;
- Identificar se estes acontecimentos
estão correlacionados ou não.
2º passo: identificar os cenários dos
acontecimentos
– Identificar os cenários: espaços
sociais, lugares onde estão ocorrendo os acontecimentos: se é no Congresso, no Executivo, na sociedade
civil; se é numa cidade, numa região,
no país como um todo, ou na esfera
internacional. Ou ainda em mais de
um deles simultaneamente.
- O palco dos acontecimentos pode
alterar-se rapidamente, alterando
completamente o sentido e o rumo
dos acontecimentos.
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3º passo: identificar os atores
– É preciso identificar corretamente
os agentes sociais, políticos e econômicos que estão agindo e interagindo. Quem são esses agentes? São
pessoas individuais, grupos organizados, movimentos sociais, partidos
políticos, sindicatos, meios de comunicação, grupos econômicos nacionais, internacionais, países, blocos
de países?
– A identificação correta das forças
que estão por trás dos fatos e acontecimentos é um elemento fundamental na análise de conjuntura, pois, a
partir dessa identificação, podemos
identificar corretamente o “sentido”
dos acontecimentos.
4º passo: identificar a correlação de
forças
- A correta avaliação da correlação
de forças é decisiva para se chegar às
consequências práticas da análise de
conjuntura.
- No caso específico da construção de
cenários prospectivos, é preciso
estar atento para fatos, acontecimentos e novos atores, que, mesmo
estando numa situação de pouca
evidência no momento da análise,
podem representar “fatos portadores de futuro”, que são elementos
fundamentais para a construção de
cenários.
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5º passo: relacionar conjuntura e
estrutura
– Na medida em que a conjuntura
for sendo identificada, é necessário
que tenhamos bem claro a distinção
entre conjuntura e estrutura, de
forma a perceber o conjunto de
forças e problemas que estão por trás
dos acontecimentos, a fim de identificar o “sentido” dos acontecimentos
e o pano de fundo no qual se desenrola determinada ação.
4. Gesto concreto
• A partir da análise feita, propor ao
grupo que tente identificar os “fatos
portadores de futuro”, as mudanças
que estão em curso, que podem ser
construídas, para tornar a realidade
mais humanizadora.
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• Sabemos que a realidade é complexa e que muitas ações parecem não
estar ao nosso alcance. No entanto, a
mudança também pode vir de ações
conscientes individuais e coletivas,
ainda que elas pareçam pequenas.
Propor ao grupo que assuma pequenos gestos concretos, refletindo:
• O que podemos fazer para inﬂuir
na transformação da realidade?
• Podemos assumir algum compromisso pessoal e coletivo que contribua na consolidação da sociedade
que sonhamos?
5. Concluir com uma oração ou
preces espontâneas

ROTEIROS
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Roteiro para encontro:
CONSCIENTES DOS DESAFIOS SOCIOAMBIENTAIS

Vivência: “Anduba Anetê”
Apresentação e objetivos:
Tendo em vista a atual crise social e
ambiental que impacta diretamente
a vida dos/das jovens, propõe-se, por
meio da experiência sensorial e da
oração, uma vivência que sensibilize
os participantes para o cuidado da
Casa Comum. Deseja-se oferecer,
assim, possibilidades de formação
quanto ao verdadeiro e amplo sentido do termo socioambiental e das
dimensões transversais interligadas
a ele. A vivência é chamada de
“Anduba Anetê”, que, traduzido do
tupi-guarani, significa “sentir elevado” ou “sentir mais”, o que pode ser
entendido como “sentir a alma”.
Pretende-se favorecer, com isso, a
consciência com relação ao mundo,
atentando para a realidade dos/das
jovens e para as possibilidades de
transformação e comprometimento
social.
1. Boas vindas e apresentação dos
participantes: Contextualiza-se a
atividade e motiva-se breve apresentação dos participantes, com
nome, idade e o que fazem.
2. Situar-se: Espaço inicial para que
todos se situem e silenciem, gradati-

vamente. Sugere-se um ambiente
preparado, no intuito de se relacionar a temática proposta, com
elementos que suscitem a questão
socioambiental. Conduz-se um
clima de meditação, pedindo para
que os participantes encontrem uma
posição
corporal
confortável,
fechem os olhos, ouçam os sons ao
redor (da natureza ou de música
instrumental), respirem com atenção, sintam o corpo e conectem-se
consigo mesmos.
3. Provocações sensoriais: Vendados, os participantes, buscam-se
produzir sensações e provocar emoções. Para provocar as sensações,
pode-se utilizar uma infinidade de
materiais, dependendo da imaginação dos/as assessores/as (cheiros,
toques, sabores...). O importante é
tentar explorar os 5 sentidos, de
formas variadas, a partir de estímulos que remetam à relação de cada
um e da sociedade com a natureza,
materializando tais sensações no
corpo, por meio da audição, do tato,
do paladar, da visão e do olfato. Tais
estímulos podem sensibilizar para a
conexão com a natureza, a integralidade dos corpos e as relações humanas. Este momento deve ser condu-
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zido com calma e, de preferência,
por uma quantidade de facilitadores
capazes de trabalhar com o grupo
concomitantemente.
4. Momento breve de oração
pessoal: Propor um breve momento de oração pessoal, no qual os/as
jovens possam rezar o que foi experimentado, de forma mais profunda
e individual, deixando que as
impressões reverberem interiormente. Para rezar, propor as seguintes perguntas:
• De que modo me relaciono com as
outras coisas criadas? Sinto-me integrado/a a elas? Sinto que elas me
falam do amor de Deus?
• Desigualdades, desmatamento,
poluição... são muitos os sofrimentos
socioambientais em nosso planeta.
Sinto-me afetado ou indiferente a
eles?
• Sinto algum apelo de mudança em
meu estilo de vida, para estar mais
consciente e conectado à Casa
Comum?
5. Partilha em grupo: Para finalizar
a atividade, é importante ouvir as
sensações experimentadas, os sentimentos que ficaram ecoando durante a oração e as impressões pessoais
sobre a vivência. Os/as mediadores/as devem conduzir esse momento de forma espontânea.
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2. 3.

Refletindo nossa

PRÁTICA
É preciso estarmos conscientes também dos processos
formativos que desenvolvemos em nossos Centros, Casas,
Espaços MAGIS e nas demais Obras da Companhia. Esse roteiro
propõe elementos para nos ajudar na reflexão crítica sobre
nossa atuação, como lideranças, educadores, jesuítas.
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CONSCIENTES DE PROCESSOS FORMATIVOS TRANSFORMADORES

A conscientização, como discutido
no texto-base, é um processo que
deve ser favorecido por uma pedagogia que proporcione que a pessoa
descubra o mundo em que vive e seu
papel como sujeito na história. Considerando as questões existenciais
fundamentais que formulamos ao
longo da vida, o processo de conscientização
corresponderia
às
perguntas: onde estou e o que faço
aqui? Assim, refere-se à dimensão
política de nossa condição humana,
remetendo-nos à vida coletiva, ao
nosso papel social, à organização do
poder, aos conflitos sociais etc.

rença são gradualmente superadas e
se vão desenvolvendo atitudes de
compaixão e solidariedade;
A conscientização diz respeito à
passagem de uma consciência ingênua para a consciência crítica, na
medida em que se descobrem as
causas estruturais dos problemas
sociais e se avança de atitudes de
compaixão e pequenas ações assistencialistas para o engajamento em
ações mais transformadoras;

Com a provocação “Ser mais consciente”, o Programa MAGIS chama a
atenção para a importância de se
desenvolverem processos que possibilitem que cada jovem, de forma
gradual, possa refletir a respeito da
própria existência, desvelar a realidade opressora e engajar-se na realidade para modificá-la.

A organização – mobilização trata do
compromisso com um projeto de
vida, como consequência das descobertas realizadas. Como ápice do
processo de conscientização, esse
passo implica o engajamento na
ação organizada do povo pela transformação da sociedade; para jovens
cristãos/ãs, implica assumir integralmente o seguimento a Jesus
Cristo, no compromisso com a construção do Reino.

Como todo processo formativo, a
conscientização
se
desenvolve
gradualmente, por etapas. As
“Orientações para uma Pastoral
Juvenil Latino-americana”, ao apresentar as dimensões de uma formação integral a ser vivida nos grupos
de jovens, propõe três passos para o
processo de conscientização .
A
sensibilização, que envolve a
percepção das realidades injustas, é
um passo em que a apatia e a indife-

O tema “Ser mais consciente” sugerido aos Centros, Casas, Espaços e
demais obras jesuíticas oferece,
também, uma oportunidade para
refletir sobre nossa atuação junto à
juventude, tornando-nos mais conscientes dos processos formativos
que promovemos e tornando-os
cada vez mais transformadores para
os sujeitos envolvidos, para a Igreja e
para a sociedade. Assim, somos convidados/as a refletir se temos desen-
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volvido processos formativos transformadores, isto é, que formem
sujeitos autônomos, solidários, conscientes de si e do mundo em que
vivem, engajados com as transformações necessárias na sociedade e
na Igreja, como seguidores/as de
Jesus Cristo. Em outras palavras,
poderíamos dizer, que formem sujeitos conscientes, competentes, compassivos e comprometidos, como já
postula a pedagogia inaciana.
Indicamos a seguir um pequeno
roteiro para contribuir na reflexão
sobre nossa atuação com jovens,
considerando a dimensão da conscientização. Não se trata de um
roteiro para avaliar ou cobrar determinadas ações, mas de um instrumento que possibilite reflexão crítica e inspire iniciativas, a partir das
condições atuais de cada obra. A
proposta é que o roteiro seja utilizado em grupo pelas equipes de colaboradores leigos/as, jesuítas e
jovens, envolvidos/as nas obras.
Questões para reﬂexão e debate:
• Vocês desenvolvem ações, atividades ou projetos que tematizem a
realidade social e política? Como
vocês avaliam a regularidade e a
qualidade dessas ações? Como avaliam a participação do público?
Quais resultados são esperados?
Quais são atingidos?
• As equipes que atuam na Obra têm
um bom conhecimento da realidade
juvenil no Brasil?
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• Há projetos de formação sociopolítica dos/as colaboradores das equipes, responsáveis pelos processos
formativos dos/as jovens?
• Na Obra, há espaços consultivos ou
deliberativos em que os/as jovens
são chamados a participar, a opinar,
a decidir?
• Os/as jovens são estimulados a
participar de ações de solidariedade
e cidadania?
• Relembre as diferentes maneiras
que proporcionam aos/às jovens a
vivência dos Exercícios Espirituais.
Elas contribuem para que os/as
jovens amadureçam a vivência de
uma fé tolerante, encarnada e comprometida com a Igreja?
• Relembre as diferentes formas que
a Obra motiva o/a jovem no seguimento de Jesus Cristo. Elas se atentam ao compromisso concreto com o
Reino de Deus, no cotidiano da vida?
• Vocês mantêm algum tipo de relação, proximidade, parceria com
organizações e movimentos sociais?
Essa relação tem algum impacto
concreto na cultura da Obra, nos
temas trabalhados, nos compromissos assumidos?
• Vocês estão representados em
algum Conselho de Direito, Rede de
organizações sociais ou alguma
outra esfera que acompanhe a
formulação e implementação de
políticas públicas?
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Instrumento de avaliação:
A partir do que foi refletido, se desejar, sistematize, no quadro, o que, em relação à
atuação da obra, poderia ser revisto, reafirmado ou inovado, considerando a
dimensão da conscientização. Esses elementos podem ser úteis no planejamento
das ações da obra para o próximo período.

REVER
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AVALIAÇÃO
A experiência de propor um tema
comum para inspirar a ação de todas
as obras envolvidas com a missão
junto à juventude é inédita. Com
isso, o Programa MAGIS busca fortalecer a identidade da missão da
Companhia de Jesus no Brasil junto
aos/às jovens.
A avaliação de cada um/a que trabalhou o tema contribuirá muito na
revisão desse processo e será fundamental para as próximas experiências. Ela ajudará a elaborar os próximos subsídios e iluminará outras
Obras a desenvolverem o tema “ser
mais consciente” ou o próximo tema
comum. Nesse sentido:
- Pedimos que todos/as que tiveram
acesso e utilizaram esse material
enviem suas considerações, críticas,
elogios e sugestões.
- Pedimos, ainda, que todos/as que
desenvolveram o tema “Ser mais
consciente”, ao longo de 2018,
enviem seus relatos, comentários e
sugestões.
Contato: magis@jesuitasbrasil.org.br
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