
 
 

História de Sucesso, novembro 2018 
Marcia, 43 anos, mãe de Thiago do projeto #VivaJuntos  

 

“Thiago ... cresceu muito nos últimos tempos, ele está lindo, ele fala que vai fazer uma 

faculdade,  ele faz poesias lindas,  músicas, várias músicas,  ele e outra pessoa, ele 

mudou  totalmente  o conceito de ver,  de falar,  ele mudou o jeito de se expressar”. 

 

MINHA HISTÓRIA 

Márcia, 43 anos, mãe de 3 filhos, o mais velho J. de 27 anos, Thiago 17 anos e Ester de 4 anos. 

Dois desses atendidos pelos projetos da Associação Viva a Vida. 

Márcia, vive com seu esposo e os dois filhos mais novos em Vila de Abrantes. Para contribuir 

com a renda da casa, faz inúmeros trabalhos com vendas. Uma mulher de fibra, guerreira e 

lutadora! 

Uma grande surpresa fez essa grande mulher se reaproximar a Associação. No decorrer da 

história, vocês entenderam. 

PRIMEIRO ENCONTRO 

Quando seu filho mais velho tinha 14 anos,  passou a fazer uso de drogas. Foi quando seu 

conheceu a Viva a Vida pela primeira vez: 

“eu não sabia o que fazer, pedi ajuda a uma cliente e ela me ajudou a encontrar a Viva 

a Vida, onde eu fui muito bem atendida”. 

J. concluiu o tratamento para dependência química, saindo como graduado (como chamamos 

quando completa os meses de tratamento). 

Infelizmente na Viva a Vida, sabemos como é difícil quebrar os vínculos das facções, e, apesar 

de parar de usar drogas, J ainda não conseguiu reabilitar-se na sociedade. 

UMA HISTÓRIA DE LUTA 

Com a saída de seu filho mais velho da Viva a Vida, a família decidiu reconstruir suas vidas indo 

morar no bairro de Vila de Abrantes. Mas essa não foi a solução. J. chegou a ser peso duas vezes 

por tráfico de drogas. Na primeira detenção, Márcia esteve presente visitando semanalmente, 

ajudando nas “despesas” e apoiando seu filho: 

“era muita humilhação e eu disse que não ia ter segunda vez” 

 Os problemas continuam. Mas Márcia sempre esteve ao lado de seus filhos.... ela passou a ter 

problemas com o filho do meio e continuou persistindo. Mas uma coisa muito importante ela já 

havia aprendido com a Viva a Vida: 

“... a culpa não é minha... to cansada! mas tem uma coisa que aprendi com a psicóloga 

da Viva a Vida.. que a culpa não é minha, porque a vida é feita de escolhas”. 



Mas ela reconhece que grandes mudanças aconteceram na vida dele, como já falamos, depois 

da estadia na Viva a Vida, ele passou a não usar mais droga, mas está sempre envolvido com a 

criminalidade. Até hoje, J. mesmo morando no interior, continua fazendo parte do tráfico de 

drogas. 

“Ele mudou muito... e só não ficou melhor porque escolheu denovo o lado errado”. 

Mesmo com a experiência negativa, vivia dentro de casa, tão de perto... Thiago, filho do meio, 

chegou a se envolver com o crime organizado e participar da facção oposta do irmão. Nesse 

contesto, Thiago chegou a apanhar de traficantes, de tal forma que ficou hospitalizado: 

“as pessoas não sabem o que a gente vive quando os filhos estão assim”. 

O medo dessa mãe, sempre foi ver que o destino de Thiago pudesse ser o mesmo de J. Ela 

sempre presente, mas dessa vez, tentando fazer diferente. Dando menos “regalias” para 

Thiago, colocando para trabalhar... mas as preocupações persistiam! 

SEGUNDO ENCONTRO 

Depois de alguns anos longe da Viva a Vida, Márcia, foi buscar um equipamento de som na 

sede da organização em Vila de Abrantes. Thiago é participante do grupo #VivaJuntos, e desde 

o ano passado está sendo acompanhado pelo educador Marcos Paulo.  

A surpresa foi quando ela reconheceu na logo marca, que essa Viva a Vida de Abrantes era a 

mesma Viva a Vida de 10 anos atrás. Uma emoção muito forte tomou a coordenadora de 

Projetos Evelin, em ver no sorriso de Márcia um afeto pelo trabalho realizado. 

Foi então que ambas se aproximaram para reviver esse novo encontro. 

A MUDANÇA 

Thiago, já teve sua história contata em nossas redes sociais através de um texto como esse. 

Recentemente, a mesma foi representada através de um vídeo, com o título  “Ninguém solta a 

mão de Ninguém – uma história de resistência”. Onde contamos como ele tem evoluído e 

transformado sua vida através da poesia. 

Mércia, inúmeras vezes, nesta entrevista nos relata ... “ eu digo para Thiago anda com os 

nerds, que eles vão te levar para o caminho dos livros”. 

Com todo investimento desta mãe e da Viva a Vida, pudemos verificar que essa parceria 

família e organização, pode transformar a realidade de algumas famílias. 

Antes se Thiago era visto como um potencial “problema” hoje sua mãe tem um outro olhar: 

“Thiago é um menino bom, ele cresceu muito  nos últimos tempos ele está lindo, ele 

fala que vai fazer uma faculdade,  ele faz poesias lindas,  músicas, várias músicas,  ele e 

outra pessoa, ele mudou  totalmente  o conceito de ver,  de falar,  ele mudou o jeito 

de se expressar,  até no olhar”. 

“tem diferença esse trabalho e maravilhoso e deus preparou o viva a vida pela 

segunda vez por coincidência na minha vida né! Ele e perfeito”.  

Mudou a história de um filho, a história de uma mãe... de uma família! 

 



 


