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EXPEDIENTE 



A Associação Viva a Vida [VAV] foi fundada em 2003, com a implantação de um centro de 
tratamento ao abuso de drogas. Em 2006, a organização foi reconhecida nacionalmente com 
o Diploma de Mérito do Escritório Nacional de Antidrogas, cedido pela Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça. Buscando maior abrangência nas suas ações e 
trabalhando diretamente com a família, escolas e comunidade, em 2010 a VAV mudou o foco 
para atividades de Prevenção ao Abuso de Drogas, sendo posteriormente convidada para 
trabalhar com adolescentes nas escolas públicas em Vila de Abrantes, Camaçari. 

Desde então, a organização desenvolve diversas ações que beneciam anualmente mais de 
2.000 pessoas desta comunidade com formação em Direitos Humanos e Socioambientais, 
racismo, violência, prevenção ao abuso de drogas e outras violações de direitos, ocinas de 
arte-educação e mobilização comunitária. 

MISSÃO: 
A Associação Viva a Vida tem por missão o empoderamento de adolescentes e jovens em 
contexto de risco social para que possam fazer escolhas saudáveis e desenvolver autoestima, 
autonomia e controle sobre suas vidas, com foco na prevenção ao abuso de drogas, no 
combate à violência e na garantia de Direitos Humanos. 

VISÃO: 
Viva a Vida como referência na atuação em prevenção ao abuso de drogas, ao combate à 
violência e à garantia de Direitos Humanos para adolescentes e jovens. 
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I - HISTÓRIA DA VIVA A VIDA: 
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Com o objetivo de mobilizar os jovens do bairro de Vila de Abrantes para informar sobre 
diversos tipos de violações de direitos, nos âmbitos de juventude, racismo e homofobia, 
através de 16 apresentações do espetáculo In dependência, totalizando 926 pessoas na 
plateia. 

Foram realizadas 16 apresentações durante o ano, com envolvimento da comunidade em 
todas as edições, sobretudo garantindo ampla participação da mesma no debate. Os temas 
foram muito bem explorados pela plateia, que falou sobre suas experiências de vida, 
comparando-as com as cenas vistas. Foi um lugar de fala criado para comunidades onde esse 
tipo de espaço não existe, ou é muito restrito, possibilitando que as pessoas falassem dos 
problemas e preconceitos tratados no âmbito da peça. 

O ESPETÁCULO: 
In dependência é uma peça teatral que aborda questões sociais relacionadas a gênero, 
preconceito racial, homofobia, violência e diferentes modelos de famílias e estigmas. 
As cenas trazem fragmentos de desejos, medos e frustrações das personagens, apresentados 
em três atos: o primeiro revela o perl de diferentes contextos familiares, o segundo o caso 
de racismo e o terceiro o baile de formatura. 
Os textos são, em sua maioria, escritos pelos alunos ou adaptados, cando a parte de 
pesquisa sob responsabilidade da professora Simone Requião.

II – TEATRO EM DEBATE: JÁ PENSOU? 



A construção de uma agenda se fortaleceu ao longo dos 12 meses de projeto. Foram 
atendidas as comunidades do distrito, levando oportunidade de acesso à cultura, à arte 
e à informação e construindo uma agenda cultural especíca na região. Esse aspecto foi 
bastante ressaltado por várias comunidades nas quais nunca tinha acontecido uma 
apresentação de teatro. 

- Sede da instituição proponente DO PROJETO - Associação Viva a Vida; 
- Instituto COMVIDA; 

- Instituto Graça Aranha 
- Projeto ADRAS; 

- Centro Educacional Marques de Abrantes; 
- Escola Municipal Catu de Abrantes; 

- Escola Municipal Sílvio Pereira Franco; 
- Escola Municipal Fonte da Caixa; 

- Associação de Moradores Comunitária da Malícia; 
- Colégio Estadual Vila de Abrantes; 

- Casa de Arte e Cultura Solar; 
- Colégio Nolusa; 

- Praça de Cajazeiras; 
- Praça da Matriz; 

- Teatro Eliete Teles; 
- Teatro Alberto Martins.
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LOCAIS: 
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A Companhia é formada por 20 adolescentes e jovens que há 5 
anos vêm desenvolvendo seu talento através da arte cênica. A 
maioria moradores de Vila de Abrantes, estudantes do bairro e 
hoje referenciais em sua comunidade. 

Adailton Araújo da Conceição 
Adson dos Santos Santana 

Alice Alves Pereira 
Ana Paula Oliveira Santos 

Antônio Marques de Oliveira Filho 
Bruno da Conceição Sidreira 

Caele Nascimento 
Caroline Almeida Silva 

Deise Nascimento da Costa 
Djavan Reis Ramos 

Gleiziele dos Santos Reis 
Kailane Nascimento Miranda 

Lucas de Jesus 
Luiz Andrew Farias dos Santos 

Maria Luiza Colombi Neto 
Neyliane do Nascimento Moura 

Tailane Soares dos Santos 
Thaize dos Santos Joselias 

Vinícius de Cerqueira 
Iago Mailan Ferreira Silva 

GRUPO DE TEATRO V2: 



“Qualquer reexão sobre esses assuntos, que são tão relevantes no dia dia da 
comunidade, traz benefícios. Senti que tantos os jovens, quanto os adultos 
queriam continuar debatendo e reetindo nos seus próprios espaços 
particulares e na sua comunidade. Por exemplo, um pai falou algo como, 
apesar dos pensamentos dele sobre religião, ele sentiu na peça a importância 
de ajudar os seus lhos tomarem suas próprias decisões. Acho que isso mostra 
o impacto forte nele, que traz um benefício para ele, a família dele e a sua 
comunidade maior”. 

Cressida Evans, Coordenadora Geral Associação Viva a Vida 
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ASSOCIAÇÃO VIVA A VIDA 



“A nossa expectativa é a melhor possível, visto que a comunidade possui 
histórico de agressores e pessoas vitimadas. A informação ainda é, e sempre 
será nossa melhor arma contra a violência...Todos os projetos trazem como 
foco principal a formação do jovem tanto como individuo, como prossional, 
reforçando, sua auto estima e consciência de papel social”. 

Edna Silva, Administradora Instituto COMVIDA
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INSTITUTO COMVIDA 
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“O grupo estava concentrado no que ia fazer e conseguimos 
transmitir a mensagem da peça, gostei de ver as pessoas bem 
atentas a tudo. Ao nal o professor de música do CEZA fez um 
comentário que me deixou muito contente, ele elogiou nosso 
empenho e disse que a peça era digna de ser apresentada para 
muitas pessoas e em grandes teatros, citou o teatro Castro Alves 
e ainda sugeriu que a gente entrasse em contato com o pessoal 
que faz um trabalho com arte em Simões Filho. Enm, eu 
acredito que o público entendeu a mensagem da peça”. 

Lucas Jesus, ator do Grupo de Teatro V2

INSTITUTO GRAÇA ARANHA – CEZA 



“A peça abordou temáticas importantes, os alunos interagiram e foi muito bom”. No debate, 
houve muita participação com falas sobre racismo e preconceito... é importante presença do 
Viva a Vida e especialmente o trabalho com teatro, porque na região tem outras 
oportunidades para a área de esportes, mas pouco para teatro. Quanto mais projetos, melhor 
para a comunidade”. 

Sandra, Programa Social ADRAS
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PROJETO ADRAS 
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“Foi excelente, muito bom”. Comentou que a temática foi muito pertinente, tanto que 
“incluímos em uma das nossas ações do projeto Asas de Leitura”. O grupo teatral foi muito 
bem recebido pelos alunos. O publico foi de aproximadamente 150 pessoas, entre 
adolescentes, adultos e idosos, todos os alunos do Centro Educacional. 
“Teve repercussão, os alunos puderam fazer questionamentos, foi muito bacana, além de 
ser muito didático. Os atores passaram a mensagem de forma muito objetiva, clara, e os 
alunos gostaram muito, pediram até que retornassem”. 

Lívia, Coordenadora pedagógica

CENTRO EDUCACIONAL MARQUES DE ABRANTES 
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ESCOLA MUNICIPAL CATU DE ABRANTES 

“Tivemos diversas apresentações... as reações foram também muito sortidas, mas de 
muitas coisas que as pessoas absorvem, algumas são na minha opinião um pouco 
mais curiosas que outras, como o fato de como elas reagem a família perfeita ou 
como as vezes elas tentam justicar seus erros cotidianos, são nesses momentos que 
nós podemos enxergar o ponto que afeta cada ser humano, claro que não são essas 
as únicas coisas que as pessoas falam e prestam atenção, essas são as coisas que eu 
prestei atenção nos momentos em as observei”. 

Kailane, atriz do Grupo de Teatro V2 



“No dia do espetáculo, foi um sábado de muita chuva, por isso não tivemos muito 
público”. Mesmo assim, considerou importante a apresentação, com uma “temática 
pertinente, para que as pessoas valorizem a diversidade, respeitando umas às outras. 
Muitas pessoas têm tabu ainda ao falar nesse assunto (relações homo afetivas), mas a 
peça teatral fez com que o público perceba a importância um do outro”. 

Rosa, gestora da escola
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ESCOLA MUNICIPAL SÍLVIO PEREIRA FRANCO 



“Nós indicamos eles para outras escolas. A Vila de Abrantes é uma região com muita 
carência e muito dispersa. A peça trata de assuntos polêmicos... vários preconceitos 
foram tratados e dava para ver na cara de cada um o choque, estava mexendo com 
todos. Eu acho que teve muita coragem deles de apresentar aquela peça, 
principalmente numa região como Abrantes, onde ainda se tem muito 
preconceito... a peça mexeu, deu certo. Nós temos caso na escola de menina que 
chegou chorando porque a outra tem cabelo liso e ela não tem... casos de racismo, 
bullying, homofobia, acontecem o tempo todo” 

Laudicéia Rangel Calafange, gestora da Escola Municipal Fonte da Caixa
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ESCOLA MUNICIPAL FONTE DA CAIXA 
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“Foi uma coisa diferente no bairro... As pessoas conseguiram fazer a 
ligação entre cenas da peça – por exemplo, a da mãe irresponsável, da qual 
deram muita risada – com a realidade das mães de família, que a gente vê 
muito por aqui. Nenhum dos temas cou sem debater... sobre a questão 
homoafetiva, o debate deixou claro a opinião de que [cada um tem que ser 
o que é e o que gosta]. Cida tem sido procurada pelas pessoas perguntando 
quando vai haver nova apresentação: “quando tiver outra vez, vão querer 
ir. É necessário, no bairro coisas novas para assistir e compartilhar; este é 
um bairro em crescimento, em desenvolvimento, mas não tem nada para 
diversão”. 

Josefa Aparecida, a Cida, diretora administrativa 
e nanceira da Associação Comunitária 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
COMUNITÁRIA DA MALÍCIA 



“Uma das melhores sensações que tive, foi 
apresentar para uma escola repleta de 
adolescentes e jovens que estavam 
presenciando uma das mais belas culturas, 
que é a arte. Naquele palco senti várias 
vibrações boas, um uxo de energia que 
dávamos a plateia e recebíamos de volta e 
essa foi uma das melhores trocas que recebi 
na vida. Percebi que a mensagem que os 
personagens transmitiam foi recebida e 
com isso no nal do espetáculo tivemos um 
debate bem gostoso. Uma das melhores 
presenças foi a do meu primeiro professor 
de teatro da escola. Ver que ele me assistia e 
dava pra ver nos olhos deles que fez um 
trabalho perfeito”. 

Vinícius, ator do Grupo de Teatro V2
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COLÉGIO ESTADUAL VILA DE ABRANTES 
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CASA DE ARTE E CULTURA SOLAR 

No público havia mães, adolescentes, homens e mulheres. “Imaginei que 
as pessoas iriam participar menos, mas a temática era instigante e as 
pessoas participaram muito do bate papo. São temas da realidade da 
comunidade. Elas caram tocadas e colocaram sua opinião e sua 
realidade”. Avalia que o tema, mesmo sendo real, não é simples de ser 
abordado. “As pessoas me surpreenderam no debate, foi muito rico, 
colocaram situações pessoais. Há necessidade de discutir sobre esses 
temas”. Para ele, o melhor da noite foi o debate e o bom é que o espetáculo 
dispara o debate. “É importante que tenha mais teatro, uma situação não 
corriqueira, as pessoas não vão por falta de oportunidade. O espetáculo é 
uma oportunidade de acesso à cultura e o debate é uma oportunidade para 
discutir os temas”. Ele acredita que vale a pena voltarem a apresentar, 
criando mais oportunidades, mais envolvimento da comunidade. “As 
pessoas vão se achando importantes e capazes de fazer também”. 

Jeferson, idealizado do Solar
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“Nos espetáculos aprendi e visualizei que o público, criança, jovem, adultos e senhores, já 
tem noção de saber o que é o racismo e o preconceito, porque em todas as apresentações, 
a resposta que eles sempre tinham, era sobre a família perfeita e racismo”. 

Djavan, ator do Grupo de Teatro V2

COLÉGIO NOLUSA 



“Foi ótima a apresentação, tiveram um público de cerca de 30 
pessoas, que participou ativamente do debate sobre racismo e 
os outros temas abordados na peça, que as pessoas não têm 
normalmente espaço para debater”. 

Nilton, presidente da Associação de Moradores
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PRAÇA DE CAJAZEIRAS 
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“De todas as apresentações, a que me emocionei mais foi a que houve a identicação com uma 
criança na plateia. No nal ele veio me agradecer, pois ele disse que se identicou muito com 
meu personagem. E que sofria muito com o racismo, e que assistir e ver o personagem João 
deu-lhe mais coragem para seguir a partir daquele momento. Ele me pediu autógrafo e tudo”. 

Antônio, ator do Grupo de Teatro V2 

PRAÇA DA MATRIZ 
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No Teatro Eliete Teles, em Itinga, o debate aconteceu de forma interativa, com 
bastante participação. Ressaltou a importância desses assuntos chegarem ao 
público de uma forma criativa, porque são “questões que estão no nosso dia a dia 
e que precisam estar o tempo todo sendo debatidas e reetidas, principalmente 
por essa galera jovem que é quem vai se enfrentar com isso daqui para a frente e 
quem vai sofrer também as consequências, de alguma forma, do racismo, do 
bullying, do preconceito e tudo que está inda aí na nossa sociedade”. Ela acredita 
que o efeito maior é relativo aos jovens que passaram pelo processo de criação, 
no qual discutiram as temáticas e se apropriação delas, ganhando maturidade, 
“Deve ter sido muito positivo para aqueles jovens” 

Eliete Teles, idealizadora do teatro

TEATRO ELIETE TELES 
ITINGA - LAURO DE FREITAS 
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“Em uma das apresentações, um rapaz começou a falar sobre uma situação que ocorreu em 
sua casa com seu lho e a forma como a família recebeu aquilo, cada um tentava resolver o 
problema de uma forma e ele falou que apenas observou. Ao chegar à apresentação ele disse 
que se viu na cena da família perfeita, e começou a se perguntar: "Será que realmente existe 
uma família perfeita? Uma criação perfeita?” E ao mesmo tempo ele respondeu a sua própria 
pergunta "Não, não existe uma criação perfeita, uma família perfeita, e é justamente aí que tá 
o perfeito, apreender com as imperfeições". 

Tailane, atriz do Grupo de Teatro V2

TEATRO ALBERTO MARTINS - CENTRO - CAMAÇARI 



1 - Todas as fotos deste portfólio são referente ao 
espetáculo In Dependência, mas não estão alocadas 
necessariamente no local de apresentação. Ex. 
'apresentação' na Associação Viva a Vida / 'foto' da 
apresentação na Praça da Matriz.
2 - Crédito das fotos: Cleiton Oliveira (professor de 
fotograa do projeto #VivaJuntos) e Daniel de 
Jesus (aluno do curso de fotograa do projeto 
#VivaJuntos).
3 - As citações dos atores podem não corresponder 
ao local de apresentação.
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