
 
 
 

HISTÓRIA DE SUCESSO, setembro 2018 
Caroline Almeida Silva, 23 anos, integrante do grupo de teatro V2,  

 
 “Quando eu 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 eu 

mostro quem eu sou e minha voz hoje é ativa, posso defender o que acho correto e 

ter minha própria opinião”. 

 

Caroline é popularmente conhecida na Associação Viva a Vida como Sandra Carol. Integrante 

do grupo de teatro V2, há 1 ano, entrou timidamente e hoje é um dos destaques artísticos do 

grupo, mas sobretudo com uma história de vida surpreendente. 

Morando aproximadamente há 10 anos na comunidade, com seus pais. A família é formada 

por mais 4 irmãs e 1 irmão, hoje todos casados. Caroline, vive uma vida muito parecida com os 

demais alunos do grupo. A mudança para Vila de Abrantes, se deu por uma necessidade, seu 

pai fora ameaçado por um “cunhado” dependente químico, e faz se ausentou da família. 

Mesmo com esses percalços, Carol relata que teve uma infância boa, mas um outro fato a faz 

lembrar dessa época com tristeza: 

“minha infância foi boa, mas com alguns problemas, pois sofri racismo por parte de uma das 

minhas irmãs o que me levou a ser uma criança oprimida”. 

Desse período algumas recordações são marcantes, a primeira bicicleta, mas a que ficou por 

muito tempo em sua cabeça, foi mesmo a do preconceito sofrido. 

Caroline, diz que suas irmãs tem pele mais clara e não são filhas do mesmo pai, argumentos 

que a fazem a crer que possam ter contribuído com os olhares estranhos que sempre recebeu. 

“minhas 4 irmãs são brancas, mas apenas uma delas me falava que eu era negrinha do cabelo 

duro”. 

Mesmo com o tempo ela ainda sente uma diferença... “é como se não tivesse o mesmo sangue 

correndo nas veias”. 

A transformação dessa realidade começou quando “Sandra Carol” procurou uma atividade que 

ela diz que serviria para ocupar sua mente. Foi assim que através de um colega, chegou ao 

Grupo de Teatro V2. 

Caroline é e tem uma família religiosa, e o fato de fazer arte, interpretar diversos papeis, a 

deixou desconfortável por algum tempo. 



“no início foi muito difícil, eu me sentia estranha e culpada, como se pecasse cada vez que 

participava de uma atividade na ONG”. 

Dentro desse um ano, foram muitas conversas com a mãe para que ela entendesse a 

importância do teatro e a diferença que participar dessa atividade era importante para Carol, e 

que acima de tudo, as bases religiosas ensinadas por sua família, não seriam perdidas. 

Ressaltamos que a Associação Viva a Vida, não está ligada a nenhuma vertente religiosa, 

justamente para dar a liberdade para que seus beneficiários façam suas próprias escolhas e 

professem sua fé ou não, da forma que desejarem. Isto é um de nossos princípios. 

Inclusive, em conversa com a professora de teatro, Simone Requião deixou aberto a 

possiblidade de Caroline explorar outros personagens, em vez da personagem homossexual 

que ela está atuando, para que se sentisse segura e evitasse possíveis conflitos familiares. 

Voltando ao relacionamento com a mãe, Caroline diz: 

“[depois de alguns convites para assistir o espetáculo in dependência]... fui surpreendida com 

a presença dela [mãe]. Ela estava “fechada” antes da apresentação e logo depois de terminar o 

espetáculo ela se transformou totalmente, assim que retornamos ela me disse que foi 

maravilhoso tudo o que viu. Pude ver que aquele tabu de religião havia caído, não totalmente, 

mas posso afirmar que minha mãe também foi mudada e abriu-se dentro dela o 

entendimento sobre o que é o teatro e o que ele faz na vida de alguém”. 

“antes de assistir o espetáculo, o teatro não acrescentava nada na minha vida, era algo sem 

nexo. Depois que assisti eu amei tudo!” Mãe de Caroline. 

 


