
Este anexo faz parte do livro “Projeto de Vida  
para jovens: um itinerário metodológico de esperança”  

e todos os seus direitos são reservados.

Vila da 
Coragem

Mapa dos afetos

Na trajetória de construção  
de nosso projeto de vida, somos viajantes,  
que percorrem muitos caminhos e espaços.  
Estes caminhos e espaços, sabemos, são internos,  
não localizáveis no mapa geopolítico de qualquer continente. Com este mapa somos conduzidos 
por espaços não mapeados dos afetos, dos sentimentos, das experiências. Aqui, rios, morros, ruas... 
são espaços humanos, com os quais descrevemos nós mesmos e o caminho que percorremos inter-
namente. Assim, o convite é: assuma seu papel de viajante, trace seu percurso, observe as alegrias 
e as amarguras do caminho percorrido, sonhe com novos caminhos. Retome sua experiência até 
aqui e vá aos poucos cartografando sua trajetória no mapa. Por quais afetos, sentimentos, emo-
ções, experiências fui povoado/a? Quais me guiaram? Por quais passei? Quais me conduziram? 

Este mapa não mostra apenas onde estamos, aonde queremos ir e como chegar lá.  
Ele nos ajuda a representar e provocar sensações intensas de um caminho.  

Caminho interior, que me leva de mim até mim mesmo.  
Caminho que me leva por lugares que, diriam, são inexistentes,  

embora cada um de nós os visitemos todos os dias, de diversas formas.
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