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TRANSFORMANDO VIDAS

“Sobre o racismo , eu achei interessante quando o 

personagem ganhou a voz que ele não tinha , e no final ele 

toma a frente da situação e mostra que temos muito mais 

semelhanças do que aparentamos e que nós temos que 

aprender a olhar essas semelhanças porque somos todos 

iguais , independente de sexualidade , cor ou gênero . Entendi 
que tudo isso foi uma forma dele dizer que Eu estou aqui !” 
(Jovem , plateia).

 

“O que mais me chamou atenção na oficina foi que a gente 

aprendeu muito sobre as leis e os direitos humanos ,  que a 

gente tem muitos direitos ,  só que pelo fato de a gente  não 

saber a gente não corre atrás  e acaba passando ,  e a gente é 

sujeito a muita coisa” E (a).

 

 

 

 

Grupo de Teatro V2:

. 926 pessoas atingidas na plateia entre abril e dezembro de 2018;

· 20 adolescentes e jovens atendidos – formados em arte cênica, atuando nos espetáculos e com autoestima 

elevada (se portam melhor em público, aceitam melhor suas condições físicas e sabem colocar suas ideias para 

outras pessoas);
·16 espetáculos apresentados;
·13 sub comunidades periféricas de Vila de Abrantes tendo acesso a arte e informação e 2 teatros;
 

#VivaJuntos
·Mais de 200 adolescentes e jovens formados em protagonismo Juvenil com recorte em Direitos Humanos, 
Violência e Racismo;

.25 jovens formados em fotografia e grafite;

·100.000 pessoas atingidas com 3 exposições em 2018 (Praça da Matriz, Shoppng Boulevar Camaçari e Colégio 

Estadual de Vila de Abrantes).
 

64% dos alunos afirmam que depois das oficinas entendem melhor sobre direitos humanos, racismo e 

violência;

54% dos jovens aprenderam e agora sabem como reagir se presenciarem algum caso de violência, racismos ou 

qualquer outro tipo de violação de direitos;
68% se sentem mais fortes para enfrentarem os desafios que a vida lhes impõe;



  

Nossas histórias de sucesso são reflexos dos destaques do ano, em 2018 realizamos 4 

entrevistas. Com uma inovação, nesta edição tivemos uma família como participante. 

-  Jessé dos Santos e Thiago Almir – beneficiários do Grupo Vila Jovem;

- Caroline – beneficiária do Grupo de Teatro V2;

- Márcia – mãe de beneficiário.

 

“Também aprendi muito sobre 

a identidade negra, gente. 

Poxa, eu penso de outra forma 

hoje e, assim, eu consegui me 

conscientizar 

verdadeiramente o que devo 

fazer da minha vida, porque 

eu estava seguindo um plano 

de conduta totalmente 

diferente do que eu posso ser 

hoje , tá entendendo? Estava 

dando uns vacilos, nada a ver, 

que só  me atrapalhavam no 

dia a dia. Eu achava que 

estava somando pra mim, mas 

aí eu consegui me desenvolver 

nesse projeto, consegui mudar 

minha forma de pensar, eu 

aprendi coisas novas, foi muito 

bom, muito interessante pra 

mim”.

 

Jessé Almeida, tem 17 anos.

“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”.

Márcia Almeida, 43 anos

“Quando cheguei ao teatro, eu 

era uma pessoa muito 

fechada, com medo de ser 

quem eu sou, quase não 

falava, e hoje me sinto liberta. 

Em todos os lugares, mostro 

quem eu sou e minha voz hoje 

é ativa, posso defender o que 

acho correto e ter minha 

própria opinião”. 

Caroline Almeida, 23 anos

         SE EMOCIONE COM AS HISTÓRIAS COMPLETAS EM ONGVIVAAVIDA.WIXSITE.COM/VIVAAVIDA
 

-   HISTÓRIAS DE SUCESSO   -

“Ele (educador Marcos Paulo) 

estava falando do povo negro. E eu 

sou negro, eu tenho que saber a 

verdade, que meu povo passa 

fome, que não é considerado 

socialmente, entre outras 

circunstâncias. E isso fez eu 

repensar na minha vida e no que 

eu realmente quero”.

Thiago Almir, 17 anos

Caroline Almeida (Carol)

Jessé Almeida (Jessé Jesal)

Thiago Almir (Lil Th)

Thiago e Márcia Almeida



OS PROJETOS
T E A T R O  E M  D E B A T E :  J Á  P E N S O U ?  &  

# V I V A J U N T O S

O Teatro em debate: já pensou?, projeto apoiado pelo programa Criança Esperança (da Rede Globo), levou 

ao palco 16 encenações do espetáculo In Dependência, com entrada gratuita e censura para menores de 12 

anos. A peça, com texto de autoria dos 20 atores que formam o grupo, trata sobre violência, racismo, 

homofobia e desestruturas familiares, sob a direção e pesquisa da professora Simone Requião e produção 

de Tonny Ferreira.

 
Foram realizadas 16 
apresentações durante o ano, e 
em todas conseguimos mobilizar 
a comunidade, tanto para a 
apresentação como – sobretudo 
– para o debate. Os temas foram 
muito bem explorados pela 
plateia, que falou sobre suas 
experiências de vida, 
comparando-as com as cenas 
vistas. Foi um espaço 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.
 
Os espetáculos aconteceram na 
sede da instituição proponente 
deste edital (Viva a Vida), nas 
ONGS Instituto COMVIDA, Graça 
Aranha, ADRAS, nas escolas 
municipais Marques de Abrantes, 
Catu de Abrantes, Sílvio Pereira 
Franco e Fonte da Caixa, na 
Associação de Moradores 
Comunitária da Malícia, na Escola 
Estadual Vila de Abrantes, na 
Casa de Arte e Cultura Solar, no 
Colégio Privado Nolusa, nas 
praças de Cajazeiras e da Matriz, 
todos em Vilas de Abrantes, e nos 
teatros Eliete Teles e Alberto 
Martins, totalizando 926 pessoas 
na plateia, discutindo sobre 
racismo, desestruturas 
familiares, homofobia e outras 
violências.

“Eu gostei, por (o espetáculo) relatar várias histórias familiares, a ironia 
da família perfeita. Foi incrível, a peça muito bem interpretada e 
contando histórias de problemas atuais, que geram mais problemas 
sociais, pois um filho sem educação ou com valores invertidos gera 
mais pessoas com o mesmo tipo de educação”. (Jovem, 18 anos, 
menina).

“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 profissional, reforçando, sua auto estima e consciência de 
papel social”.  Edna Silva, Administradora Instituto COMVIDA



OS PROJETOS
T E A T R O  E M  D E B A T E :  J Á  P E N S O U ?  &  

# V I V A J U N T O S

#VivaJuntos: formando protagonistas juvenis. O projeto, que tem financiamento da Fundación Cepsa, por 
meio dos “Prêmios ao Valor Social”, realizou 14 oficinas de formação em Direitos Humanos e Juventude, 

atendendo, diretamente, no primeiro semestre, a mais de 200 alunos do 1º ano do ensino médio do Colégio 

Estadual Vila de Abrantes. Quarenta destes passaram pelos cursos de Arte Educação (20 grafite e 20 

fotografia). Outras 100 mil pessoas conheceram sobre os temas através das três exposições realizadas.
 
Com a chegada do recurso do 
financiamento da Fundación 
Cepsa, por meio dos “Prêmios ao 
Valor Social”, pudemos 
implementar o projeto 
#VivaJuntos: formando 
protagonistas juvenis, com a 
realização de uma série de 14 
oficinas de formação em Direitos 
Humanos e Juventude, 
atendendo diretamente, neste 
primeiro semestre, a mais de 200 
alunos do 1º ano do ensino 
médio do Colégio Estadual Vila de 
Abrantes. 40 destes fizeram os 
cursos de arte educação (20 
grafite e 20 fotografia). Outras 
100.000 pessoas puderam 
conhecer sobre os temas através 
das duas exposições (praça de 
Vila de Abrantes e Shopping 
Boulevard Camaçari) realizadas 
durante 2018, e com agenda para 
expor no Colégio Estadual Vila de 
Abrantes na Semana Pedagógica, 
entre 4 e 8 de fevereiro, e dando 
continuidade até 18 de fevereiro 
para receber os alunos para o 
ano letivo, com expectativa de 
mais de 1000 alunos e 
professores e funcionários 
participando da exposição.

“Além de nos ajudar a aprender mais sobre coisas que amamos (fotografia, grafite e tais), nos ajuda a entender mais 
sobre nossos iguais, pois o que fizemos nesse tempo foi nada mais nada menos que aprender com a convivência e a 
boa vontade e paciência dos professores e colegas. Pra mim, esse tempo foi muito inspirador. É tudo uma bagunça 
bem organizada de ideias e obras que só nos elevam, e que abrem mais portas para nosso futuro” R (o).
 
“Tiveram grandes mudanças na minha vida e, para mim, participar de uma exposição que eu nunca participei na 
minha vida foi totalmente inexplicável, não tenho palavras para decifrar” T (o).
 



INTERVENÇÕES
A G E N D A  A B E R T A  &
C I N E  V I V A  A  V I D A

LGBTFOBIA
& 

ABUSO E 
VIOLÊNCIA 
SEXUAL.

Agenda aberta: é a 

intervenção que com o 

apoio do Bottletop 

pudemos realizar. Para 

relembrar, o Agenda Aberta 

é uma ação de 

democratização da 

informação. Levamos 
especialistas para a sede da 

instituição e, de portas 
abertas, convidamos a 

comunidade para debater e 

refletir sobre diversos 
temas. De forma 

acadêmica, porém com 

uma linguagem que se 

aproxima da comunidade. 

Nosso cronograma de ação 

prevê, durante 2018 e 2019, 

a discussão de outros temas 
como Violência Sexual, 
direitos reprodutivos, abuso 

de drogas, doenças 
sexualmente transmissíveis.
 

 

 
a)      Recebemos, em nossa sede, duas 
grandes mulheres para falar sobre Gênero 

e LGBTFobia: Wilma Bahia (Coletivo da 

Diversidade e Cidadania LGBT de Lauro de 

Freitas) e Thiffany Odara Negra (trans 
feminina, pedagoga e educadora social). O 

tema foi pauta do Agenda Aberta do dia 26 

de fevereiro.

Cine Viva a Vida: é uma 

atividade de interação e 

oportunidade das crianças 
da comunidade terem um 

momento de lazer. Sem 

intenção de debater algum 

tema, os filmes são apenas 
um atrativo para que as 
crianças conheçam a sede 

da instituição, os projetos 
desenvolvidos e tenham 

entretenimento.

 

AGOSTO – 25  crianças 
assistiram ao filme 

DIVERTIDAMENTE.

 

DEZEMBRO – 20  crianças 
assistiram ao filme CADA 

UM NA SUA CASA.

b)      Com o apoio da #PLAN, através da educadora 

Deise, realizamos mais uma edição do Agenda Aberta 

que falou sobre violência sexual para 30 adolescentes 
do 2º Ano – Colégio Estadual de Vila de Abrantes, em 

24 de setembro. reservado para texto



OUTRAS AÇÕES
CAMPANHAS

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
CONSELHOS MUNICIPAIS

FORMAÇÃO    ATIVISMO SOCIAL
COMUNICAÇÃO

M O B I L I Z A Ç Ã O  D E  R E C U R S O S

Foram desenvolvidos os seguintes projetos 
estratégicos:
Viva Juntos – Formando Protagonistas Juvenis,  – 
Grupo de Teatro V2, Caravana Cultural, Vida 

Jovem Comunidade, Viva a Vida #NaPraça.

 

A instituição apresentou projetos para os 
seguintes editais/ferramentas:
Volkswagen na Comunidade, BahiaGás – Edital 
2018, Projetos de Mobilização Social, 
a Merck Brasil, Criança Esperança 2019, 

Fundação Abrinq – Rede Nossas Crianças - Edital 
2018/2019,  Fundação CEPSA – Prêmio Valor 
Social – 2019, Braskem – projetos incentivados, 
Cadastro de projetos da Lei Rouanet e 

Fazcultura.

 

Foram abordados os seguintes parceiros 
potenciais:
CMCDA, FIEB, Braskem, Monsanto/Bayer, CLN, 

Bahia Norte, Shopping Boulevard, Shopping 

Outlet, Venturoli, Sansuy, Vamtec, White Martins, 
BASF, Unigel, Linde Gases, Acrinor, 
Aditya Birla Group, Cristal.

A T I V I S M O  S O C I A L  E  
F O R M A Ç Õ E S

a) Fórum Social Mundial - o educador da Viva a 

Vida, Marcos Paulo, mediou a mesa Artes 
Marginais e Transformação Social, 
representando, na ocasião, a Juventude Ativista 

de Cajazeiras – JACA (ONG idealizada pelo 

mesmo). Os meninos do Grupo Vila Jovem 

participaram do debate e expuseram algumas 
de suas poesias, que muito nos emocionou! – 8 

de março.

 

b) Congresso Internacional de Direitos Humanos: 
para trazer cada dia mais inovação e tecnologia 

social, a Viva a Vida esteve presente no 

Congresso Internacional de Direitos Humanos, 
realizado em Maceió, com a coordenadora Évelin 

Salles e o educador Marcos Paulo – 6 a 9 de 

setembro.

 

c) Intercâmbio Viva a Vida – Onda Solidária: 

jovens líderes de diversos projetos sociais 
estiveram na Vila dos Sonhos com o objetivo de 

apresentar os seus projetos, promover trocas, 
vivências, debates e dinâmicas com o intuito de 

juntos/unidos refletirmos e criarmos soluções 
para enfrentarmos os desafios do dia a dia e 

desenvolvermos soluções em prol das crianças e 

jovens do Brasil.
 

d) Inteligência Emocional - realizado no dia 06 

de outubro, aplicado por os  profissionais  Thiago 

Souza Personal Coach e Cristiano Brandão 

trabalharam conteúdos sobre planejamento de 

tarefas,  como lidar com situações do dia-a-dia, 

dividir o tempo para família, estudos e lazer.

C O M U N I C A Ç Ã O

Investimos no facebook, instagram e 

youtube, além de publicações e entrevista na 

imprensa local e do Estado.

Fruto desse trabalho foi uma entrevista 

realizada pelo canal TV Câmara de Camaçari 
com o nosso educador Marcos Paulo, Priscila 

e Anderson, jovens participantes do 

#VivaJuntos, sobre a exposição de grafite e 

fotografia no Boulevard Shopping Camaçari. 
O vídeo já foi publicado no nosso canal de 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?

v=lJv7_KjZ6t4&t=5s

Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a Associação Viva a 

Vida lançou o vídeo “Ninguém solta a mão de Ninguém”, que conta a 

história do jovem Thiago Almir, poeta do projeto #VivaJuntos. Um 

jovem que não acreditava em sonhos, hoje vive o maior deles!
O lançamento aconteceu no dia 20 de novembro, 9h e 14h, no 

Colégio Estadual de Vila de Abrantes. O vídeo completo pode ser 
visto em https://www.youtube.com/watch?v=TnV6PJ-oo18&t=21s
Tendo os seguintes alcances: Escola: mais de 200 alunos, Instagram: 

mais de 2.000 pessoas e Facebook: mais de 9.000 pessoas.

C A M P A N H A

 
A Viva a Vida continua participando das reuniões do Conselho de Assistência – CMAS – e da Criança e do Adolescente – 
CMDCA. Neste ano, acompanhamos o andamento do MROSC e regulamentação para o edital com recursos do Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente, previsto para início de 2019. Passamos compor, como suplente, a comissão de 
avaliação do plano anual do CMDCA, tendo como representante a coordenadora de projetos Évelin Salles.

C O N S E L H O S  M U N I C I P A I S


