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AVALIAÇÃO EXTERNA 
VIVA A VIDA – 2016 

Mara Vanessa Fonseca Dutra, Consultora de Avaliação  
 

Realizada em novembro e dezembro de 2016 
 

GRUPO VILA JOVEM 
 
Participaram da avaliação 10 alunos, assim identificados: 
 

NOME IDADE O QUE GOSTA 
DE COMER 

ANIMAL COM QUE SE 
IDENTIFICA E POR QUE 

Ian 15 anos chocolate leão – beleza 
Lucas Lima 16 anos queijo cachorro – amizade 
Melissa 16 anos pizza panda – fofo 
Geovana 16 anos mousse gato – sou na minha 
Keila 16 anos coxinha coruja – amo a noite, enxerga 

muito, não parece predador, 
mas é 

Maria Eliza 15 anos polenta águia – sonho em ter a 
liberdade dela, ir para meu 
mundo, olhar decima sem ter 
ninguém para me incomodar 

Lucas 17 anos estrogonofe com 
macarrão 

pássaro – os pássaros querem 
ser livres mas o ser humano 
aprisiona, existe uma relação 
com as pessoas que sofrem 
preconceitos 
 

José Juarez 18 anos frango formiga – sou apenas mais um 
Lucas 
(visitante) 

 feijão tropeiro leão e lobo – predador, 
observador e ataca quando 
necessário 

Elias 17 anos acarajé elefante – vive tranquilo, 
preserva a família 
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Para vocês, o que é o Vila Jovem? 
 

 Um local de troca, lugar de discutir vários assuntos, mexe com artes, é 
muito versátil.  

 
 Um lugar onde os jovens de Vila de Abrantes podem ser acolhidos, todos 

podem ser o que quiserem, ninguém se sente discriminado. 
 

 Tem um objetivo do fortalecimento dos jovens e para isso acontecer são 
abordadas todas as questões, como violência, gravidez na adolescência, 
preconceito, um fortalecimentos nessas coisas Ninguém é retraído, 
ninguém te julga por aquilo que você é. O Vila Jovem é um grupo de troca, 
de aprender, compartilhar.. Um lugar para os jovens saberem seu lugar, 
seus direitos e seus deveres. 

 Conheci pessoas boas. Aqui podemos ser livres. 
 

 O Viva a Vida é um apoio aos jovens,  não é limitado como no colégio, tem 
assuntos determinados sobre os quais você só pode falar aqui.  

 
 Lugar de pessoas que pensam diferente uma das outras para criar algo. 

 
 Venho para bater papo com essa gente bonita. 

 
Vocês se juntam para fazer o que? 
 

 Exercícios de autoconhecimento. 
 Poesia - Marcos trouxe a gente para esse mundo da poesia, traz exercícios 

para aprender a falar, diz que não existe certo e errado, quando estamos 
criando algo por nós. Marcos aceita nossas sugestões 

 Vídeo sobre Abrantes, para conhecer sobre a história e o passado de onde 
a gente mora. Envolve a politica do lugar, conhecer os lugares e serve 
também para chamar a atenção de quem está fora, para esse lugar, que era 
bem cuidado, com rios, florestas. A água dos rios era a base da vida, hoje 
em dia os rios secaram, estão poluídos, muito esgoto, descaso total. Muita 
gente que mora aqui não conhece a história de vila de Abrantes. O vídeo 
agora é só o primeiro capítulo. 

 Saraus uma vez por mês. 
 Cineclube – curta (dois filmes por vez) com reflexão. 
 Fazemos alguns saraus com temas 
 Fanzinis com informações e poesias 

 
 Vem gente para o sarau e não fica para os vídeos 
 No sarau tem pipoca, lanchinho, suco 
 As pessoas acham interessante os saraus, mas depois não demonstram 

interesse de vir 
 Alguns pais vêm para o sarau 
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Relação com os pais: 
 Meu pai não gosta que eu venha, ele é muito mente fechada. Eu comecei a 

saber debater com meu pai. Ele é machista, homofóbico, e antes só tinha 
minha mãe para debater e meu irmão concordava. Agora eu debato 
também, agora tenho mais argumentos. Eu escrevo poesias e entrego para 
ele ler. O problema maior é meu irmão, ele quer que eu seja submissa a ele, 
e acha que minha mudança é porque eu estou indo para aquele lugar (VJ). 

 Meus pais me dão liberdade de escolha. 
 O filho esta debatendo com os pais, é incrível, ele (o pai) está vendo que o 

filho está se preparando melhor para enfrentar o mundo. 
 Minha mãe já foi muito chata, mas ela está começando a se desconstruir. 

 
 Temas que debatemos no Vila Jovem: homofobia, machismo, feminismo, 

racismo. 
 
Vocês acham necessário manter esse grupo? 
 
Sim, porque: 
 

 Aqui temos liberdade para sermos o que somos, em casa eu não posso ser 
eu. Aqui eu posso. 

 Eu fico sozinha em casa, aqui eu me relaciono com pessoas. 
 Podemos conversar sobre tudo, sem julgamento, aqui suas opiniões são 

respeitadas. 
 
Sugestões para o Vila Jovem: 
 

 Falta a interação de mais pessoas. 
 Divulgar 
 Fazer algo para buscar o interesse das pessoas 
 Curso com certificado, isso atrai os jovens 

 
 Na escola foi divulgado, já houve evento na praça, eu acho que  a juventude 

não tem interesse de discutir temas sociais. 
 As pessoas querem fazer coisas que ganhem algo em troca, eles não acham 

que conhecimento é ganhar. 
 Cineclube – acaba muito tarde, por isso as pessoas não vêm  

 
Vocês acham que fazer o cineclube separado do sarau é melhor? 
 

 Depende do filme 
 Se for sobre causas sociais as pessoas não querem enxergar para não ter 

que discutir 
 Tem a comodidade: se eu posso assistir em casa, por que vou assistir em 

outro lugar? 
 
O fato de participar do Vila Jovem mudou alguma coisa na sua vida pessoal? 
 

 Mudança em relação ao intelecto, aumentou meu conhecimento 
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 Pelo fato de ter muitas pessoas diferentes compartilhando outros assuntos,  
aumentou meu conhecimento, e Marcos compartilha livros, nos ajuda com 
as questões do dia a dia. 

 Com minha mãe ajudou muito, eu vim de outros grupos e eu ficava 
brigando com a minha família, Marcos foi me ajudando a conversar e não 
brigar. 

 Eu pude contar alguns relatos da minha vida como desabafo, um espaço 
seguro. E me ajudou muito porque eu era muito presa a algo e eu consegui 
me desconstruir  

 Ter autoconhecimento aumenta minha autoestima 
 

 
Como vocês imaginam o Vila Jovem? 
 

 Mais oficinas 
 Ligada à arte – teatro, poesia, pintura, grafite, dança, artesanato 
 Na escola tem muita norma e tem que usar farda, na sede do Viva a Vida é 

melhor. 
 
Como vocês veem o trabalho da Viva a Vida? 
 

 Não vejo diferença nenhuma com o Vila Jovem 
 Acho que é tudo a mesma coisa 

 

Sugestões: 
Fazer pequenas gravações de vídeo com celular, coisas de um minuto ou menos, e 
postar nas redes sociais para chamar gente para o Vila Jovem – mostrar a cara. 
CRIAR mais. 

 
Comentários da avaliadora: 
 
O grupo Vila Jovem com certeza amadureceu muito, comparado com o ano 
anterior, em termos de domínio de argumentação e de compreensão das temáticas 
trabalhadas. No entanto, o grupo parece ainda não ter uma cara, um propósito 
claro além de ser um espaço seguro de convivência, de aprendizado e de afirmação 
de identidade – o que não é pouco. No entanto, não há ainda uma identidade 
grupal, nem um projeto de atuação que dê ao grupo esse amálgama. Seria 
interessante que o Viva a Vida problematizasse mais o Vila Jovem – o que se quer 
com o grupo, se é o caso de mantê-lo como um espaço de encontro, de debate, de 
experimentação com linguagens artísticas; se se insiste no papel do Vila Jovem 
como disseminador das temáticas trabalhadas pelo Viva a Vida, com uma agenda 
de intervenções públicas na comunidade; ou se é outra coisa, outro caminho. O 
depoimento dos adolescentes demonstra que é um espaço bom, criativo, que traz 
resultados individualmente para os que frequentam, mas não há uma identidade 
de grupo ou um propósito claro de atuação conjunta.  
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OFICINAS EM SALA DE AULA 
 
Apresentação  
 
Dinâmica de grupo (23 alunos): alunos andam pela sala sem direção, quando a 
moderadora bate palma devem ficar em estátua e se juntar com o colega que está 
ao lado. Cada aluno pergunta o nome, a turma que está cursando, qual o animal 
com que eles se identificam e por que. 
 

NOME TURMA ANIMAL POR QUE 
Mateus 1C Bicho preguiça Preguiça 
Taiane 1C Panda Fofo 
Taise 1D Beija-flor Liberdade 
Edislei 1D Lagartixa Rapidez 
Gabriela 1B Unicórnio Livre 
Sandro 1C Peixe praia, nadar, rio 
Levi 1B Gato Aparência vistosa e amor ao 

próximo 
Maiane 1D Águia luta pelos objetivos 
Janderson 1 A Leão Miserável 
Marcos educador lobo andar em grupo 
Taciane 1D Leoa estressada 
Alana 1D Coala Tranquilo 
Vania 1D Bicho preguiça preguiça 
Andressa 1D Iena porque anda sorrindo 
Gabi 1ª Coala Dorme muito 
Manoel 1B Leopardo veloz 
Mateus 1B Cobra porque só ataca quem mexe 

com ela 
Hebert 1 A Macaco aparência 
Gilberto 1A Nenhum animal não quis pensar 
Bianca 1C Gato bonitinho 
Breno 1C Cavalo porque se mexer, dá coice 

 
A avaliadora apresentou o objetivo do encontro, explicou seu papel e porque 
Marcos não poderia participar, para que turma pudesse falar de forma 
espontânea. Os alunos solicitaram que Marcos fizessem uma poesia e ele 
declamou sobre a arte de rua.  
 
As oficinas foram importantes? Por que? 
 

 Achei interessante falar sobre preconceito aqui dentro, muda muito a 
opinião das pessoas dentro da escola 

 Uma beleza. Uma coisa diferente, sair da rotina de  aula em aula, uma coisa 
nova. 

 Interessante sair da mesmice, a escola nos propôs de ter um momento só 
nosso, de ter um conhecimento a mais 
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 Marcos buscava interagir cem por cento com todos. Fazia as pessoas que 
ficavam sozinhos, participar, abrangia as pessoas que ficavam no canto, 
tentando ajudar, incentivava a não ter preconceito um com outro, não ter 
seleção de uma pessoa a outra, todo mundo tem que ajudar um ao outro, se 
você tem conhecimento, deve passar para outra pessoa, espalhando o 
conhecimento. Ficar mais esperto com o que está acontecendo.  

 Uma coisa boa foi que ele puxou para a parte de racismo, genocídio, 
principalmente no Brasil. Ele fez a gente a se aproximar e entender coisas 
que fizeram antigamente para não fazermos mais agora. Por exemplo, no 
caso do genocídio, um grupo de pessoas que matam negros, e Marcos joga 
pesado para a gente pensar no assunto. 

 
O que pode ser melhor?  

 Ter mais tempo, porque ele dá muita oportunidade de fazer aula, poesia. 
 
Já aconteceu de não ter oficina? 
 

 Quando tem problema na escola, de meia em meia hora. 
 

 Muito mais alunos frequentaram as oficinas abertas, que são feitas nos 
intervalos, quando não tem aula. 
 

 Temas: direitos humanos, igualdade, racismo, gênero  
 

 Aqui na escola, querendo ou não, tem muita gente que tem preconceito com 
gays e lésbicas e essas oficinas servem para essas pessoas abrirem seu 
conhecimento, sabendo que estão fazendo mal para muita gente. As 
oficinas servem para abrir a mente sobre esse preconceito, que é uma coisa 
muito errada. 
 

 É legal porque nos ajudou mais a aceitar, tiro por mim, muitas pessoas são 
contra as opções de gênero, mas aprendemos a respeitar. 

 
 Muito vem dos pais, que antigamente não tinha essas coisas, ai eles ficam 

sabendo, ficam denegrindo, falando que vai bater, matar, por isso que é 
importante a família se conscientizar, por isso é importante ter palestra 
para os pais. Tem pais que são arrogantes, por isso que tem que ter 
palestra, para eles terem esse conteúdo. Muitos filhos saem da escola, vão 
para rua, muitos pais chamam o colega de viado e faz as pessoas ficarem 
abatidas, em depressão. 

 
 Machismo – tem muita menina que sofre assédio e elas aceitam porque é 

rotina. Quando Marcos trouxe esse assunto, deu para os meninos 
perceberem o que é certo e as meninas, que elas não precisam passar por 
esse assédio. 

 
A partir do que vocês viram nas oficinas esse ano, mudou alguma coisa na 
sua própria vida? 
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 Eu já tinha esse conhecimento porque fui do teatro, estou há muito tempo 
no Viva a Vida. Nos saíamos, assistíamos peças com esses temas. Hoje tenho 
mais consciência do que antigamente. 

 
 Eu acompanho a ONG desde 2103 e a cada ano que passa eu tenho mais 

conhecimento. 
 

 Tenho mais consciência, eu não tinha interesse por politica, pensava que 
era só roubalheira, depois, este ano, quando tivemos a oficina de Direitos 
Humanos, eu fui puxando mais interesse. A poesia, até as atividades fora da 
escola... Esses conhecimento posso passar para outras pessoas, para minha 
família, que é preconceituosa. Assim, quando eles atingem alguma pessoa 
com preconceito de gênero e racial, eu logo falo o que aprendi. Digo: isso é 
errado, você não pode distinguir uma pessoa pelo local que ela mora; 
quanto a gênero, cada pessoa tem o direito de ter relacionamento com 
quem quiser. 

 
 Para mim, é um aprendizado que eu posso passar para outros, alterando o 

comportamento das pessoas dentro de casa. 
 

 Às vezes vejo alguns colegas querendo deixar as pessoas mas frágeis, pra 
baixo, eu falo: não faça isso. Por exemplo, na minha rua tem um menino 
gordo, ai eu interfiro, porque sei que eles não sabem, não têm consciência 
do que fazem.  

 
Altera suas relações? 
 
Ajuda você a interagir com outras pessoas, dialogar sobre todos os assuntos. 
Sabendo conversar, você sai e entra em qualquer lugar. 
 
Eu sofria bullying, mas quando conheci a ONG aprendi que eu tinha que debater. 
Com a  ajuda da ONG eu abri a mente, se eu sofrer bullying eu sei que tenho que 
debater. Eu era muito tímida, não gostava de me envolver. 
 
Ajuda na timidez? 
 
Eu começo a tremer quando tenho apresentação na escola, no pátio. Mas eu 
consegui apresentar na frente de todo mundo. 
 
Ajudou bastante, eu não me considero uma pessoa muito tímida, sempre gostei de 
me apresentar, mas fora da escola eu tinha dificuldade de me abrir com minha 
família, meus pais. Eu tinha problema de aceitação comigo mesmo, me achava 
diferente, nas aulas eu vi que cada um é diferente, aprendi a me respeitar e a 
respeitar os outros. Inclusive meu cabelo eu assumi ele crespo,  e assumir me fez 
muito bem. 
 
Nessa questão racial eu tinha muita dificuldade, para sair de casa eu tinha que 
vestir 20 roupas, e minha sala á a pior do estadual, eu chegava e (eles) 
perguntavam: cadê sua bunda? Aprendi principalmente que tenho que me aceitar 
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assim e depois das oficinas de Marcos eu decidi: não vou mudar por causa de 
ninguém!  
 
Teve um tempo que eu pintei meu cabelo de azul e muita gente ficou falando, mas 
o cabelo é meu. 
 
O preconceito também vem de quem tem pouco peso, eu gosto do meu corpo, eu 
me aceito, eu não tô nem aí. Não e porque eu uso um short curto que eu sou uma 
puta. 
 
Eu não entendia nada sobre poesia, com as poesias de Marcos eu passei a entender 
as coisas da vida. Achei que poesia era melosa, romântica, chata. 
 
A energia e alegria de Marcos é contagiante. 
 
Ajudou em sala de aula, no convívio? 
 
Nossa sala era dividida em quatro grupos e as oficinas ajudaram a interagir com 
os próprios colegas, a ficar mais próximo...  
 
Tem muita gente que ainda precisa passar por essas oficinas. 
 
Sobre drogas: 
A maioria das atividades foi sobre isso, é um assunto que toca a sociedade, está 
tudo muito espalhado. Tem gente que usa na frente das crianças e isso incentiva. 
Foram passados vídeos que passavam mensagens importantes. 
 
Sugestões para melhorar: 
 

 Convidar pessoas de fora, para interagir e aprender como eles estão 
aprendendo. 

 Uma atividade na praça, nas quadras 
 Fazer atividades com os pais, principalmente sobre questão de gênero 
 Pais aprenderem a ensinar sobre o preconceito para os filhos pequenos 
 Ter mais oficinas e mais projetos. 
 Ter mais um professor, porque é muito aluno para um único professor. 

 
Comentários da avaliadora: 
 
Sem dúvida, essas oficinas são uma estratégia acertada do Viva a Vida e, por isso, 
deveriam continuar. Mesmo com dificuldades e sem acontecer de forma ideal, 
cumprem um papel importante, segundo o depoimento dos alunos.  
Ainda que o Viva a Vida venha a realizar oficinas em sua sede, abertas para 
adolescentes e jovens da comunidade, não deve se afastar da escola, não deveria 
abrir mão dessas oficinas dentro da escola, que fazem uma diferença, que marcam 
uma presença com certa continuidade e são também uma porta de entrada para 
alguns desses jovens nos espaços mais contínuos da ONG, tais como o grupo de 
teatro e o Vila Jovem.  
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Já trabalhando há tanto tempo com a escola, há algum interesse especial por parte 
dos professores que permitisse ao Viva a Vida oferecer a eles (aos professores) 
algum tipo de capacitação nas temáticas que interessam aos adolescentes e que 
são tratadas nas oficinas?  

GRUPO DE PAIS – ADULTOS EJA 
 
MOMENTO 1 – Dinâmica de grupo: exercícios de relaxamento e respiração 
 
MOMENTO 2 – Dinâmica em dupla: cada aluno vai falar sobre a vida do outro, 
nome, se tem filho, quando não está no trabalho ou estudando o que você faz para 
se divertir, com qual animal você se identifica e por que. 
 

Nome O que gosta de 
fazer 

Animal e por que Filhos 

Carol sair com as 
amigas para 
tomar uma 

cachorro – dócil, 
amigo 

1 filho e grávida 
de outro 

Ronildo brincar com o 
filho 

cachorro – dócil, 
amigo 

3 filhos 

Nilda sair com os filhos 
e marido para ir 
pra praia 

tartaruga – calma 2 filhos 

Cesar caminhada águia – tem visão   
Leandro futebol gato – porque é 

bonito e se adapta 
em qualquer 
canto 

sem filhos 

Lazaro gosta de praia leão – forte 1 casal 
Adenilson gosta de dirigir e 

de mergulhar 
leopardo, porque 
é ágil e inteligente 
para não virar 
presa dos outros 

3 filhos 

Patrícia praia cachorro – dócil, 
carinhoso e amigo 

sem filhos 

Silvia música passarinho – 
liberdade 

1 filho 

Romeu pescar gato – animal que 
é tranquilo, 
calcula o próximo 
passo, não 
incomoda 

3 filhos 

Luciana passear cachorro – 
companheiro 

1 filho 

Obs: mais duas pessoas chegaram depois 
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MOMENTO 3: roda de conversa com perguntas orientadoras 
 
O que vocês acham das oficinas, valeu a pena, deveria continuar? 
 
Temas trabalhados nas oficinas: racismo, violência, abuso sexual, preconceito, 
drogas, arte.  
 

 Além de fazer a tela, falamos sobre preconceito e violência contra a mulher. 
 

 Tivemos apenas um contato, mas a sala gostou, foi engraçado. 
 

 É menos cansativo ter esse diálogo, porque senão é só dever, dever. 
 

 Descobrimos coisas que acontecem em Abrantes que não sabíamos. 
 

 Eu não sabia dos casos de violência doméstica que tinha em Vila de 
Abrantes e ela trouxe esse discussão para a gente. 

 
 Teve um aluno que não quis dar a mão à Deise, porque disse que não ia dar 

a mão a uma negra. 
 

 Um dos alunos trouxe exemplo de reportagem que aconteceu no fantástico 
sobre racismo e outro de uma professora que sofreu racismo em uma loja 
em Vila de Abrantes. 

 
 Abuso sexual não é só a penetração, mas falar palavras na rua. 

 
 Na primeira vez que eu conheci a Deise, eu me identifiquei muito com ela, 

principalmente em nossa sala, eu aprendi muito com ela, fiquei gratificado 
com as pecas que foram montadas, devia acontecer muito mais. Tudo que 
ela faz aproximou as pessoas, se comunicando bem, não importa que seja 
branco, aleijado, o que importa que são humanos.  

 
 Alguém já cometeu esse ato? Ela perguntou. Eu trabalhava em uma loja, 

entrou um homem moreno de havaiana, sujo, eu pensei: ele vai roubar. 
Quando ele foi pagar, puxou um cartão de crédito. Eu tive preconceito. 

 
O que vocês acham que pode melhorar, ser diferente? 
 

 Desde o outro ano foi uma coisa boa, não tem nada para melhorar. Ano 
passado aprendemos sobre os Direitos Humanos. 

 
Ter essas aulas alterou alguma coisa na vida de vocês?  
 
Aprendemos a respeitar uns aos outros. A gente não sabe especificamente sobre 
racismo, Deise tem esse conhecimento e pode nos explicar melhor.  
 
Foi um alerta que ela chamou para as famílias, trouxe exemplos de abusos de 
menores, assim como eu moro em Arantes há oito anos e não tinha conhecimento 
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do número de estupros acontecidos aqui. Eu tenho duas crianças, chego 22h do 
trabalho, não tenho tempo de vigiar as minhas crianças, mas depois disso fiquei 
ligado, não podemos vacilar. 
 
Mudou minha maneira de ver as pessoas, de andar na rua: nós somos todos iguais. 
 
Às vezes temos uma aula dessa, uns levam a sério, com amor e carinho. Se eu sei 
mais, vou ajudar aqueles que sabem menos. 
 
E teve um novo tema, a arte, foi muito bom fazer as telas. E você sabe que é muito 
bom o teatro?  
 
Mesmo ela pegando os últimos horários, a gente ficava até tarde, porque ela anima 
as pessoas. 
 
Tem ajudado nas relações com os filhos? 
 
A gente faz com nossos filhos o que aprendemos aqui. Tenho um filho de 10 anos, 
na escola dele teve uma peça sobre racismo e eu ajudei ele. 
 
Meu menino está com 19 anos, às vezes ele me rouba um beijo, e eu falava: está 
beijando homem! Ele queria um beijo do pai... Depois das oficinas, eu percebi que 
ele queria era se sentir seguro. 
 
Uma simples falta de conversa do dia-a-dia, como Deise explicou, a gente passou a 
ter a noção de ter que explicar para os filhos, para as crianças, para não destratar 
uma pessoa porque tem cor clara ou cor escura. Passamos a escutar as crianças. 
 
Meu filho é muito agitado, um pimenta, eu digo que vou devolver ele para o pai e 
minha mãe fala todo dia, diz para mim tratar ele com amor. Hoje, depois que fiquei 
grávida, levei ele no psicólogo, trato ele com carinho e ele está mudando. 
 
 
Esse projeto tem que chegar nos pais e mães de Abrantes. 
 
E importante avançar mais, nos já estamos de idade avançada, mas é importante  
levar para os jovens de manhã e à tarde, porque o mundo está assim. 
 
Muitos jovens vêm de manhã nem é para estudar, é para vender drogas. 
 
Sugestões:  
 
Ter palestra. 
 
Trazer as pecas de teatro para escola. 
 
Palestra sobre perigo de energia.  
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Para o Conselho Tutelar em Abrantes: fazer fiscalização nos bares, muitas mães de 
família levam crianças para porta de bar beber. O abuso de crianças que está 
acontecendo é grande, foram 40 crianças abusadas,  
 
Vocês acham que vale a pena a escola chamar os pais? 
 
Tem que exigir que os pais venham. 
 
Comentários da avaliadora: 
 
As oficinas com o grupo de adultos continuam sendo um acerto estratégico do Viva 
a Vida, embora, como todas as atividades com a escola, sofram de uma certa 
descontinuidade e pouco tempo para sua realização. Mas conseguem fazer uma 
diferença positiva no pensamento e nas atitudes dos alunos, que passam a se 
relacionar de outro jeito com seus próprios filhos e com os jovens e adolescentes 
da comunidade, de forma geral. Os depoimentos são sempre emocionantes e 
emocionados, com histórias muito significativas de mudança de comportamento.  
Parece que fica faltando uma ação mais abrangente, trazer esses adultos para uma 
maior participação em outros momentos e espaços promovidos pelo Viva a Vida, 
fora da escola. Porém, as oficinas são exitosas e deveriam continuar, como uma 
das estratégias de chegar até os adultos, os pais, os responsáveis pelos 
adolescentes e jovens.  

TEATRO 
 
Para o grupo de teatro, não foi feito um encontro de grupo focal, porém foram 
pensadas perguntas orientadoras para os registros de auto-avaliação que eles 
deveriam fazer em seus diários de bordo, nos seguintes temas:   
 

 Empoderamento 
 Autoestima 
 Capacidade de argumentação 
 Capacidade de comunicação 
 Relações com a família 
 Tomada de decisões 
 Identificar e reagir a situações de discriminação 

 
É importante considerar que o teatro engloba o processo e o produto – que o 
processo é talvez o mais rico, o que mais interessa a Viva a Vida. O produto pode 
ser, por sua vez, um instrumento de comunicação e de reflexão sobre os temas que 
interessam aos adolescentes.  
 
Há uma preocupação do Viva a Vida com o impacto das apresentações das peças, 
como parte de sua estratégia de sensibilização e conscientização da comunidade. 
Para esse aspecto, que é o da recepção das peças pelo público, foram pensadas 
estratégias – como os membros do Vila Jovem fazerem entrevistas com os 
espectadores – e as perguntas seriam no sentido de captar o que a peça fez as 
pessoas sentirem, pensarem.  
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Porém, o teatro é importante por si mesmo, para além de sua possível 
instrumentalização como parte de processos de conscientização e de educação, e 
é o poder dessa linguagem que impacta os adolescentes do Viva a Vida. 
 

Comentários da avaliadora: 
 
O grupo de teatro é o trabalho de maior fôlego do Viva a Vida, no sentido de ter 
uma continuidade, um grupo que já tem um repertório, que já criou uma 
linguagem própria e que vem ganhando maturidade. Como tem um propósito 
claro – o trabalho com a linguagem teatral, a experiência de fazer teatro – o grupo 
segue em constante evolução. Algumas das questões colocadas pela responsável 
pelo grupo têm a ver com como incluir as pessoas novas que chegam, se iniciar 
outra turma ou não; mas são questões positivas, todas, porque o trabalho em si 
está dando resultado, está crescendo e é já uma marca do Viva a Vida. O teatro, 
diferentemente do Vila Jovem, tem bem clara sua identidade coletiva, seu 
propósito, sua metodologia e vem acumulando repertório, permitindo o 
crescimento de todos, tanto dos jovens como da própria diretora do grupo e 
professora de teatro.  

Reflexão com a equipe: um olhar sobre o ano de 2016 
 
Participantes: Deise Cruz, Tonny Ferreira, Simone Requião, Cressida Evans, Maria 
das Graças, Fabricio Mascarenhas e Évelin Salles 
 
O propósito desse encontro foi fazer uma reflexão sobre o ano, não uma avaliação 
dos resultados, mas uma análise de como funcionou o equipe. 
 
Foi feita uma dinâmica de grupo, para ajudar a refletir sobre a linguagem. 
 
A próxima atividade foi uma linha do tempo, na qual foram marcados os 
momentos significativos, recompondo a memória do ano a partir das lembranças 
do grupo. 
 
Olhando para essa Linha do Tempo, foi pedido que os participantes falassem sobre 
os aspectos positivos dos processos de trabalho. 
 
Graça:  
Rompeu barreiras  e percebeu que pode chegar nos lugares e conseguir o que 
queria. Para se chegar até um juiz tem várias barreiras, mas que podem ser 
vencidas, como no caso com a delegada – Graça descobriu que conseguiu ter 
acesso e falar com a pessoa e isso a deixou mais empoderada. Venceu barreiras 
internas. “Se você se retrair, você não consegue. Essa briga também é com você”.  
Alcançou o resultado que queria quando deu o passo, venceu as barreiras internas 
e externas e percebeu que tem uma rede de apoio que pode ser acionada.  
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Marcos:  
Já trabalha há muito tempo com juventude, mas em coisas pontuais, é primeira vez 
que está sendo remunerado para fazer algo que já fazia. Tem uma postura de 
engajamento permanente. “Me senti em um lugar com coração, articulando um 
monte de gente”, um trabalho cansativo, mas no qual tinha que estar atento. Foi 
uma experiência nova, pode experimentar com a educação dos jovens, com o rap 
– “pude criar pedagogia com rap”. Um aprendizado “muito massa, ter construído 
uma relação positiva com centena de pessoas. Um carinho incrível”.  
Quanto ao Vila Jovem, percebe que ainda não e um grupo, existem três ou quatro 
pessoas que estão querendo dar um suporte, mas a experiência muito positiva foi 
poder dar condições de assumirem uma postura, sua identidade e lutar nas 
escolas, fazer atividades autônomas nas escolas, com os outros colegas, contra o 
preconceito, por exemplo. O objetivo de Marcos é que os adolescentes “façam 
coisas sem mim”.  
Quanto à própria noção de grupo, no Vila Jovem, ainda não se com necessidade de 
fazerem coisas juntos. Teve avenço na autonomia, em uma nova postura, 
atividades independentes, mas não tem uma conduta grupal. 
 
Évelin: 
Teve um ano difícil na vida pessoal, mas muito tranquilo com a equipe, sem 
necessidade de muita supervisão. O papel de coordenar não é muito confortável, 
tem que cobrar, mas foi tranquilo trabalhar com esta equipe. Se tivesse que 
encarar uma equipe como a do ano passado, não teria dado conta, este ano. Esteve 
ausente em momentos porque teve um ano difícil, mas tudo aconteceu com ótimos 
resultados. As pessoas da equipe só trazem os problemas para ela quando 
realmente não tem jeito deles resolverem. Com isso, sobrou mais tempo para 
trabalho em áreas mais estratégicas. 
 
Cressida: 
Viva a Vida aprendeu com o trabalho do ano anterior, quando algumas 
dificuldades aconteceram talvez porque as coisas não estivessem claras, Viva a 
Vida não tinha dado um plano muito claro, o que desgastou os profissionais. Mas 
estão fazendo ajustes, aprendendo e ajustando sempre, e este ano foi muito 
melhor. 
 
Deise: 
Viu o ano como muito positivo. Estava no momento com outro vínculo de trabalho 
e observava a discrepância de tratamento da e na equipe: “Eu me sinto mais leve  
aqui”. No novo trabalho, tem sentido o impacto - cada um tem seu saber, no caso 
dela, é assistente social – e não é bom quando a pessoa sente que sua autonomia 
não é respeitada. “Na Viva a Vida, eu tenho autonomia. A coordenação não te 
rebaixa. Eu sou muito crítica comigo e com os outros, prefiro me ouvir muito. Aqui 
temos leveza”, embora haja “muita briga por teoria”, é um lugar aberto, pode-se 
discutir. Sobre o trabalho com os pais, percebeu que tem pais no Viva a Vida, além 
do trabalho de mobilização, os pais têm responsabilidade. No primeiro ano, no 
grupo com os adultos, ninguém falava nada, esse ano eles falam do que gostam e 
do que não gostam e passaram a conhecer a instituição. 
 
Tonny: 
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Chegou no final do ano passado e foi sendo colocado no processo, participando da 
reunião de equipe, se envolvendo, sabendo o que está acontecendo. Participando 
e ficando a par. Pode conhecer a ONG por dentro. “A gente se organiza, agora não 
preciso mais ficar ligando. Quando você chega, tem que ir se apropriando para 
vestir a camisa”. 
 
Cressida: 
As reuniões eram bem tensas, agora temos uma dinâmica de celebrar, de trabalhar 
com mais leveza. Houve uma diferença, neste ano. 
 
Fabrício:  
“Minha chegada aqui foi importante, uma pessoa jovem, uma visão diferente, 
atualizada. Mudei meu jeito de pensar, mudei meu futuro. O trabalho que a Viva a 
Vida faz, acho importante e gosto muito, quero me aprofundar nessa área social”. 
A experiência está sendo de atuar na administração e ser beneficiário, com 
reponsabilidade de acessar documentos, insistir, falar, aprender, fazer a 
divulgação, site. 
 
Graça (sobre Fabricio): 
Para a área administrativa, a chegada do Fabrício foi muito importante, acumulava 
muita coisa para ela. Ele faz o trabalho de rua e aprendeu que não pode desistir. 
Depois, descobriram ele na área de comunicação também. 
 
Cressida – no relatório do ano passado, não conseguíamos ninguém, Fabrício 
apareceu. 
 
Évelin: 
Fabricio é beneficiário e, com suas qualidades, hoje passou a fazer parte da equipe. 
 
Simone: 
Está em um momento extremamente reflexivo e tentando se encontrar na vida 
profissional. O grupo de teatro avançou muito; conseguir manter um grupo de 
adolescentes durante três anos, com esse grupo sempre disponível, seja qual for o 
evento, não é fácil. Ela sente que precisa buscar novas estratégias para eles se 
manterem. Agora eles passaram a fazer textos, o que é bem contemporâneo, um 
processo colaborativo. Desde o início, quando escreveu a metodologia, ela 
percebeu “a grandeza disso”. Com os intercâmbios e vivências práticas, com 
pessoal de fora, os meninos vivem vendo peças, conhecendo atores e discutindo a 
parte social, tendo discussões politicas e foi se criando um amadurecimento muito 
grande. O pape do encenador seria dramaturgicamente colocar as coisas em seus 
lugres e isso viria para  a prática.  Fazer a dramaturgia foi uma conquista enorme. 
“O grupo tem um potencial grande, acho que eles têm que por essa dramaturgia 
no papel, registrar. A relação minha com o grupo, de cobrança de 
responsabilidade, de troca, eu não consigo admitir que eles encarem como coisa 
pequena, porque a arte é uma escolha”. Ela facilita alguns instrumentos para que 
eles possam ir no caminho da profissionalização, os meninos estão percebendo 
que eles podem trabalhar com arte, seja como ator, ou outra área. “Isso tudo  é 
muito bacana, eles já têm condições de ir para festivais nacionais”. A intenção é 
até o meio do ano de 2017 ter o texto pronto. ‘É um caminho potente. Estou me 
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questionando em termos profissionais, com muitas perguntas para mim mesma. 
Eu cobro mesmo, nós fazemos parte de uma ONG e o discurso pode ficar na 
penalização e isso é que eles não podem. Eu digo a eles: o que vamos fazer terá o 
tamanho do que vocês quiserem. ” 
 
Cressida: 
O trabalho da Viva a Vida é uma pérola, constantemente com padrão de excelência, 
mas às vezes fica tão normal que a gente não avalia como deveria. O potencial dos 
meninos, na parte da arte, mostra que além do social eles estão prontos, 
preparados, no movimento, na expressão.  
Marcos: 
Fico feliz porque eles têm uma abertura enorme e entendem de coisas que eu não 
imaginava que eles teriam a maturidade para entender. Trazem reflexões 
profundas, fico espantado pela pouca idade e muita compreensão. 
 
Cressida:  
Um ponto muito positivo foi a sede, eu senti a evolução da ONG, começamos a fazer 
o Agenda Aberta, o Sarau. Tem muitas pessoas circulando na casa. Hoje podemos 
dizer que fazemos um trabalho comunitário. O ambiente anterior não era muito 
confortável. Sempre queremos correr antes de andar, mas estamos andando bem, 
a cara da ONG já mudou, expandimos para Direitos Humanos, além de prevenção, 
conseguimos envolver os adultos, e mais o trabalho é mais amplo, nós abrimos 
mais a mente. Estamos fazendo muitas coisas. Agradeço especialmente a Beth e a 
Jean Carlos. Aprendi muito sobre impacto e comunicação, sobre o poder de 
mostrar as coisas. Houve também o grupo de trabalho com participantes dos 
beneficiários, esquecemos de ressaltar a participação dos meninos na prática do 
trabalho. 
 
O que precisamos olhar com mais detalhe: 
 
Captação de recursos; 
Limitação com coisas burocráticas; 
Governança – abrir a diretoria e o conselho fiscal para a comunidade.  No nível 
mais estratégico, ainda não flui uma participação efetiva. São necessárias pessoas 
estratégicas, que possam levar o nome da ONG para outros espaços; é importante  
tentar pessoas do mundo acadêmico, que possam fazer parte até como grupos de 
amigos. 

Comentários da avaliadora:  
 
Em relação à responsável pelo setor administrativo-financeiro, percebe-se que 
está mais segura em sua atuação, com maior domínio de seu território. A chegada 
do novo auxiliar, Fabrício, liberou Graça para assumir seu papel de coordenação, 
em seu espaço de autoridade. 
Muito bom que se tenha descoberto o talento de Fabrício para a parte de 
comunicação e que haja esse espaço de criatividade, de atenção para os talentos 
de cada um.  
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No caso do teatro, há um avanço de maturidade, com muita certeza do papel do 
grupo - um grupo sempre disposto, que criou uma identidade comum e tornou-se 
uma referencia fortíssima para a Viva a Vida.   
O fato de terem conquistado o espaço próprio faz toda a diferença. Muitas coisas 
puderam ser implementadas por causa desse espaço. Observa-se também 
mudanças significativas na comunicação: o formato de relatório, com muitas fotos, 
poucas palavras, transformando o relatório em – também – um instrumento de 
comunicação. Da mesma forma, os convites para os eventos – agenda aberta, 
saraus, teatro – são bonitos, criativos e demonstram um investimento na 
linguagem. A comunicação externa, para forma da ONG, com certeza ganha, com 
isso.  
Apesar das dificuldades financeiras, a instituição está em um momento positivo, 
em que a equipe fluiu bem, a maturidade da equipe aumentou, a administração 
cresceu, fazendo de 2016 um ano para ser comemorado. É perceptível nas 
reuniões a fluidez, a equipe sente-se bem - nem sempre foi assim, isso é um avanço. 
A coordenação (Évelin e Cressida), por sua vez, pode se dedicar a outras tarefas 
porque a equipe trabalhou com bastante tranquilidade.  
Importante registrar que Viva a Vida fez muito, com poucos recursos financeiros, 
demonstrando um elevado grau de cumprimento de metas, com qualidade, apesar 
da insegurança financeira, que obriga a ONG a viver uma dura contradição: no 
momento em que a equipe está madura, fluindo bem, em que há um ambiente 
interno harmonioso, não se pode garantir a manutenção dessa equipe para além 
do tempo – sempre pequeno – dos projetos. Apesar dessa difícil circunstância, 
Viva a Vida manteve a qualidade, o alto astral e o profissionalismo no trabalho. 
Destaque para a coordenação (Cressida e Évelin) que tentou sempre antecipar 
soluções e evitar repassar a tensão do pouco financiamento para a equipe. Muito 
esforço pessoal foi dispendido na busca de apoio para que o trabalho prosseguisse. 
Deu resultado, porém com um alto custo de dedicação, tempo e esforço. 
 


