
 
 

História de Sucesso, setembro 2019 
LIDERES JUVENIS COMUNITÁRIOS - Jésse, Lucas, Priscila, Thiago, Miqueias e Davi 
#VivaJuntosSustentabilidade 

 
“Tenho certeza que meu trabalho como jovem assistente tem ajudado na visão comunitária e 

na visão social, pois ampliei bastante esse ponto de vista e desejo cada vez mais está envolvido 

com a comunidade e também com a sociedade em desenvolvimento do bem”  

Thiago 

“Aprendi a  respeitar os processos de cada ser humano, aprendi a trabalhar em grupo, tudo 

isso tem me ajudado a olhar a vida de forma diferente, espero que tudo continue fluindo assim. 

Meu trabalho vai ajudar os outros adolescentes a se encontrarem na vida, o conhecimento 

transforma, A Viva a Vida ajuda a resolver o quebra cabeça que ‘assola’ a nossa idade”  

Jessé 

 

Estamos muito felizes em contar esse história para vocês. Um grupo de 6 jovens, moradores em 

Vila de Abrantes e Jauá, cheio de sonhos, força e conhecimento. Talvez nem eles mesmos sabiam 

disso. Mas nós sempre sambemos que onde há juventude há resistência!!! 

 

Há 3 anos testamos e re-testamos um formato que transforme a vida de jovens ao ponto que 

eles compreendam que a chave da mudança de sua comunidade não são as ONGs, os projetos... 

SÃO ELES! 

 

Em 2018, conseguimos fortalecer o Grupo Vila Jovem, que realizou o projeto #VivaJuntos, com 

formação em Direitos Humanos e Socioambientais, arte educação (fotografia e grafite) e 

liderança juvenil. Fruto dessa intervenção, fomos contemplados pelo Maya Ajmera Prêmio para 

Sustentabilidade do Global Fund for Children (Fundo Global para Infância), que nos possibilitou 

dar um novo e grande passo este ano: FORMAR 6 desses jovens em LIDERES JUVENIS 

COMUNITÁRIOS.  

 

Começamos o ano com uma formação sobre Liderança Juvenil e Comunitária, que possibilitou 

que eles tivesse contato com ferramentas que podem ser usadas para transformação de sua 

comunidade. 

 

A surpresa não é tanta, quando percebemos que esse processo vem os transformando também 

dia a dia: 

 

“Esses três meses de trabalho é notório que não é brincadeira quando falam que que a 

vida é cheia de aprendizados, desde a formação como jovem educador a pratica da sala 

de aula” Jessé 

 

Depois da formação, os 6 jovens, que tem nome e sobrenome, Jésse Almeida (17 anos), Lucas 

de Jesus (21 anos), Priscila Assunção (19 anos), Thiago Almir (18 anos), Miqueias Santos (16 anos) 

e Márcio Davi (19 anos), passaram a desenvolver atividades de gestão, planejamento e 

execução. Em cada um foi diagnosticados através da contribuição valiosa do educador Marcos 



Paulo, as habilidades e potencialidades que podiam ser transformadoras dentro da Associação 

Viva e Vida, no colégio onde atuamos e na comunidade. 

 

Jessé e Davi são aprendizes e apoiadores das aulas práticas de desenho, Priscila cuida do 

administrativo, Miqueias de toda manutenção da ONG, Lucas realiza a parte de comunicação 

e Thiago organiza nossos eventos. 

 

Alguns já conseguem relacionar seus objetivos fora da ONG com o trabalho realizado na 

instituição, mostrando o impacto que essa formação já tem na vida deles: 

 

“Graças a essa experiência tenho conseguido estudar mais um semestre e conseguir 

colocar em pratica toda teoria que tenho aprendido em sala de aula, de como o educador 

deve renunciar suas crenças, seu senso comum, para que assim consiga lidar com todos 

de forma respeitosa e valorosa, entre outras situações” Priscila. 

 

Esse desafio de juntar 6 jovens com personalidades diferentes tem sido produtiva... prova disso 

são os relatos dos jovens sobre essa experiência: 

 

“Meu maior aprendizado tem sido a convivência. A troca de experiências com todos os 

outros assistentes. Tem me ajudado a pensar mais em outras coisas que eu não pensava, 

me fez ter outros olhos pro mundo” Miqueias 

 

“Umas das coisas que eu aprendi e estou aprendendo é trabalhar em grupo, que eu não 

sou muito bom em trabalhar em grupo, sempre gostei de trabalhar individualmente, mas 

estou começando a entender como é que funciona ... ninguém pode fazer nada sozinho, 

uma cabeça só não vai conseguir resolver vários problemas, é sempre bom ter vários 

cérebros pensando juntos” Lucas 

 

“Tem muito servido para reforçar minha empatia com meus colegas de trabalho” Davi. 

São apenas 3 meses de trabalho e eles já compreenderem a importância de transformar Vila de 

Abrantes através do trabalho deles: 

 

“As coisas que eu vou aprendendo eu posso passar pra eles, seja para 

Jovens/Adolescentes, pois do jeito que me ajudou, vai ajudar eles, seja do jeito que for, 

como criar respeito, criar consciência social e até mesmo os desenhos ou fotografia, 

qualquer coisa que de alguma forma ajude eles a criar uma “certa” independência” Lucas 

 

“Por meio de informações, auxiliando a comunidade com problemas sociais,  

auxiliando jovens a desenvolver sua autoestima, sendo um exemplo para eles, 

auxiliando pessoas em situações de abuso de drogas, pessoas sem expectativa de 

progresso na vida... assim que quero ajudar minha comunidade” Priscila 

 

“Tenho certeza que meu trabalho irá contribuir com a comunidade, pois a comunidade 

precisa da sustentabilidade e estou desenvolvendo um projeto de cosméticos naturais e 

também de horta e cultura, acredito que esse projeto é só o começo de outros grandes 

passos e acredito também que a comunidade será impactada com essa novidade que está 

chegando” Thiago 



 

“Se pôr no lugar dos outro, mas não só pôr, e sim pensar formas de ajudar (a comunidade) 

em alguma situação” Davi. 

 

Temos a plena certeza que estamos no caminho certo. Seguindo nossa linha de raciocínio 

ideológico e metodológico CATIVAR – FORTALECER – INFORMAR – ENGAJAR  jovens para que 

eles possam ENFRENTAR as violações de direitos impostas e TRAÇAR novos caminhos. 

 

O #VivaJuntosSustentabilidade, representa hoje, um caminho muito claro de formação, 

multiplicação e sustentabilidade social, uma tecnologia social, muito simples e que parece 

obvio, mas muitas vezes não acontece: INVESTIR NO POTENCIAL DE CADA UM, E DEIXAR QUE 

OS RESULTADOS VENHAM: 

 

“Meu maior aprendizado no Viva a Vida até então foi simplesmente acreditar no potencial 

das pessoas e isso pode parecer simples, mas não é tão simples assim, pois todos nós temos 

um potencial, uma capacidade única e digna de atenção de todos e para mim isso é 

libertador e bastante empoderante” 

Thiago 


