
Historia de sucesso 
Fabrício Mascarenhas, 21 anos - aluno do teatro, assistente administrativo da Associação Viva a Vida. 
 
Fabrício, chegou à Associação Viva a Vida, há dois anos (2015), através dos professores e teatro Simone Requião e 
Tonny Ferreira. Ambos trabalhavam na região metropolitana, no bairro de Itinga – Lauro de Freitas. Outra 
comunidade com extrema violência e vulnerabilidade.  

 
“Acabei de fazer dois anos agora em setembro. Conheci através do convite da professora de teatro. Com 
a mudança da prefeitura em Lauro de Freitas, muitos problemas aconteceram com o projeto do teatro 
que tínhamos lá... Acabou que ficamos sem ter o que fazer, foi ai que surgiu convite de Simone para 
integrar com o grupo daqui”. 

 
Recebemos alguns alunos de Lauro de Freitas, em um momento que estávamos nos preparando para apresentar 
o espetáculo “O Sonho de Sophia” no Festival Nacional de Teatro Infanto Juvenil de Feira de Santana. E nossa 
equipe de atores estava incompleta. Agregar a competência e experiência dos meninos de Lauro com a garra dos 
meninos de Abrantes fez uma grande diferença no brilho e paixão que despertamos no Festival. 
Com a possibilidade de voltar às aulas de teatro, agora na Associação Viva a Vida, Fabricio, passou a se dedicar 
mais a arte que ele escolheu. O Grupo de Teatro V2, além das oficinas de teatro, oferece intercâmbios com 
jovens, laboratórios em locais que componham a rede sócio assistencial, rodas de conversas e outras atividades 
que possam dar embasamento para as discussões apresentadas nos espetáculos. 
 
Com isso Fabricio afirma que muita coisa mudou na sua vida “Não posso mentir que não mudou... Mudou e 
muito... O jeito de pensar e de agir principalmente. Eu tenho muita auto estima, e aprendi a valorizar isso... Posso 
dizer também que sou muito militante a favor das minorias, mas o preconceito está em todo lugar, por mais que 
eu seja militante, quando acontece algo comigo ou com algum colega em que eu esteja presente, ainda ficamos 
se reação... Sem acreditar que aquilo realmente está acontecendo... é triste que em pleno século 21 aconteça 
muito isso. Ainda bem que a maioria das pessoas que eu convivo são bastante desconstruída”. 
 
O Jovem acrescenta ainda que essa percepção de vida ficou mais clara depois que integrou ao grupo “Eu posso 
ser suspeito em falar, mas a viva a vida acredita e apoia no empoderamento dos jovens”. 
 
Em relação a luta pelos direitos LGBT, Fabrício participou da discussão com o grupo “Mães pela Diversidade”, que 

posteriormente com nova formação e intitulado “Famílias pela Diversidade”. Fabrício destaca que "É sempre 
bom assistir uma palestra com o grupo Famílias pela diversidade, por mais que eu seja do meio LGBT, 
sempre aprendo um pouco mais e desconstruo opiniões e rótulos de outras pessoas". O jovem que é 
beneficiário e assistente administrativo, foi o responsável em representar a instituição na realização da 
atividade. Fazendo a articulação entre o Colégio Estadual de Vila de Abrantes/Associação Viva a Vida e 
Famílias pela Diversidade.   
 
Voltando ao nosso menino do administrativo, Fabrício ainda em Lauro, estudava e no outro turno, com a ausência 
do teatro, passava o dia sem ter muita coisa o que fazer.  Morando apenas com seu pai, buscava emprego para 
complementar a renda familiar. 
Outro as aspecto que teve grande influencia na vida de Fabricio, foi o fato de ingressa no mundo do trabalho. Sua 
primeira oportunidade de emprego surge quando a Associação Viva a Vida abre as portas para que faça parte da 
equipe de colaboradores como estagiário e em seguida como assistente administrativo, função que ocupa há 1 
ano e 6 meses.  

 
“Graças ao projeto conseguir um emprego dentro da ong que é bem flexível com as aulas de teatro. 
Graças ao projeto eu tive a oportunidade de entrar pra equipe da Viva a Vida e ajudar nos bastidores do 
projeto também. É importante que os jovens percebam o quanto é importante isso”. 

 
Mesmo sendo um jovem beneficiário, o processo de seleção foi como qualquer outro realizado para outras vagas. 
Fabrício tem todas as qualidades para realizar o trabalho administrativo que precisávamos. Hoje, sob a supervisão 
da Coordenadora administrativa Graça, ele desempenha as tarefas de auxilio nas prestações de contas, sua nota é 
um show, trabalhos externos (cartório, órgãos públicos, etc). 
Outra vertente, em que o jovem tem contribuído muito, é na parte de Comunicação da instituição. Ele é 
responsável pelas atualizações nas redes sociais, elaboração de material para divulgação. Aqui vale um destaque 



para a construção do site institucional, que foi por completo elaborado pelo jovem. Um instrumento muito 
importante para a visibilidade da organização. 
  
Para finalizar a aparte de suas competências, citamos também o sucesso do CINE Viva a Vida, que hoje está sob 
sua responsabilidade, a mobilização, elaboração de material de divulgação, escolha do filme e acompanhamento 
da atividade. 
  
Essa experiência adquirida no trabalho administrativo fez também com que o jovem passasse a ter maturidade de 
representar a Associação em espaços de suma importância, como Conselhos municipais, Escolas e outras 
atividades que a Viva a Vida precisasse de uma representação. 
  
Todo esse envolvimento na área administrativa reflete na forma com que ele hoje se refere aos outros 
beneficiários. Os demais alunos podem reconhecê-lo como um referencia, e podem perceber que é possível 
através de um plano de vida bem elaboradora chegar a outros espaços, conseguir seu primeiro emprego e mesmo 
assim continuar sonhando e trabalhando com arte. 
 
Mais uma belíssima história de sucesso!  
Nessa além de vermos um jovem podendo se dedicar a arte, ainda vemos a Associação Viva a Vida cumprindo seu 
papel social e fortalecendo sua filosofia: uma gestão e execução participativa de seus beneficiários! 


