
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUMO DO RELATÓRIO ANUAL / 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Aprendemos sobre as drogas e o que elas fazem. [Você] tem que pensar com 
a própria cabeça. Assim se eu conheço alguém que usa drogas, eu tenho que 
pensar por mim... não vão muito por influência nada, vai pela mente fraca.” 

- D. 15 anos, grupo focal. 
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I – RESUMO DAS ATIVIDADES 2014  

 
A Associação Viva a Vida, com 10 anos de atuação, desenvolve projetos de prevenção ao abuso de 
drogas criando oportunidades educativas e artísticas para que os jovens se fortaleçam e possam fazer 
escolhas saudáveis para suas vidas. 
 
Sucessos em Fortalecimento Institucional, 2014  
 
• Redefinição de Missão, Visão, e Princípios da Associação  
• Definição do nosso Modelo de Prevenção, com a elaboração do Marco Lógico da Atuação 
• Estreitamento dos nossos laços com a comunidade em Vila de Abrantes. 
• Mobilização da comunidade britânica e internacional para captar doações 
• Elaboração do Plano Operacional 
• Elaboração da Estratégia de Marketing e Comunicação 
• Primeiros passos feitos para a elaboração do Plano Estratégico  
• Primeiros passos feitos para criar uma Rede de Amigos 
 
Sucessos em Captação de Recursos, 2014  
Bem vindos aos nossos três novos financiadores! 
 
• Global Fund for Children, Washington 
• CESE, Salvador 
• La Vida, London 
 
Visitas, 2014 
 
• As Novas Diretores de ABC Trust e Global Fund for Children visitaram os projetos de Prevenção, 

observando oficinas e conhecendo os nossos jovens participantes  
• Fomos avaliados pela Consultora de Global Fund for Children 
• Convidamos os parceiros brasileiros de Global Fund for Children para assistir uma aula de teatro e 

debater com os jovens participantes. 
 
Administração, 2014 
 
Cumprimos todos os nossos deveres segundo a legislação Brasileira em termos de contabilidade e 
administração, devidamente monitorado pela Diretoria e pelo Conselho Fiscal 
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II – PROJETOS DE PREVENÇÃO AO ABUSO DE DROGAS: OBJETIVO  

O Projeto de Prevenção ao Abuso de Drogas tem como objetivo principal estimular o protagonismo juvenil para a prevenção e/ou redução de 
incidência do uso indevido de drogas em unidades escolares situados no município de Camaçari – Região Metropolitana de Salvador.  Cada ação tem 
seus próprios objetivos específicos, que em conjunto nos direciona ao objetivo geral.  
 

Oficinas em sala de aula Teatro Fortalecimento Comunitário 
(pais) Grupo Vila Jovem  Políticas Publicas 

1. Sensibilizar para a 
discussão do tema uso de 
drogas e cidadania; 
 
2. Possibilitar o 
fortalecimento do vínculo 
escolar e familiar para a 
redução da vulnerabilidade 
dos jovens em relação aos 
fatores de risco ao uso de 
drogas. 

1. Formar um grupo coeso 
que se responsabilize por 
suas escolhas, e que por 
meio do teatro se 
fortaleçam enquanto 
cidadãos; 
 
2. Fortalecer o 
conhecimento sobre drogas 
para que por meio de peças 
teatrais possamos discutir 
com a comunidade essa 
temática; 
 
3. Aprimorar o 
conhecimento na área 
teatral, artística e cultural. 
 
 
 
 
 
 

 

1. Formar um grupo coeso 
de pais e membros da 
comunidade, que discutam 
sobre prevenção ao abuso 
de drogas e interfira na 
gestão da escola  de seus 
filhos.  

1. Fortalecer um grupo de 20 
jovens que participem de 
ações assertivas na 
comunidade de Abrantes. 

 

1. Participar ativamente dos 
conselhos de políticas sobre 
drogas, assistência social e 
da criança e do 
adolescente, trazendo para 
pauta dos conselhos a 
temática prevenção ao uso 
de drogas.  

 



 

3 
 

III - HISTÓRIA DE SUCESSO: VINICIUS 

 O objetivo atual de Vinicius, que acaba de se formar no curso básico de 
teatro, é ser ator profissional e mostrar a sua mãe o quanto a arte é 
importante. Ele deixou o preconceito de lado, a solidão e as ofensas 
sofridas, para correr atrás desse sonho. 

Junto com o curso, veio mais uma grande conquista: o jovem tem cada 
vez menos se isolado. 

Filho de uma operadora de caixa, com pai falecido desde bebê, Vinicius, 
16 anos, entrou para o projeto de teatro da Associação Viva a Vida em 
outubro de 2014. Mas anteriormente no mesmo ano, já havia recebido 
oficinas em sala de aula com o projeto sobre drogas, na escola onde 
estudava, Marques de Abrantes.   

 “Com o apoio, percebi que eu não precisava mais me esconder das 
pessoas. Antes afastava elas com medo de me machucar.” 

A escolha de entrar para o curso de teatro, porém, não foi uma decisão fácil. Ele sofreu preconceito 
dentro de sua própria casa, pois sua mãe tinha medo de Vinicius não ter uma profissão. “Mesmo assim 
eu decidi enfrentar meus medos e seguir meu sonho.” 

Como qualquer jovem, Vinicius vivia em casa, ocioso, apenas usando o computador e assistindo TV; 
com sua nova rotina, ele passou a se dedicar mais aos estudos e se envolver com outros jovens de sua 
idade. 

 “Antes eu ficava em casa sozinho, sem amigos, com o teatro eu 
passei a ter amigos, está sendo uma boa etapa na minha vida”. 

Um dos fatores de risco ao uso de drogas na adolescência é a depressão. Vinicius, por se sentir 
diferente dos demais jovens, passava longas horas chorando e se isolando. “Às vezes  eu me sentia 
muito triste, achando que a sociedade me excluía um pouco... no teatro eu fui acolhido; é claro que a 
sociedade exclui, mas quando você tem um ponto inicial você consegue modificar o que a sociedade 
pensa”. 

“Eu achava que as pessoas me viam como fracassado, hoje elas podem me ver de outra forma... tem 
um mês e meio que eu não tenho recaídas (sobre um hábito particular); coloquei na minha cabeça que 
para eu ter uma carreira sólida preciso superar esse meu problema... sem as pessoas acharem que eu 
sou um fraco”. Depois de quase um ano de projeto, Vinicius, redefini sua história: 

“Antes eu era triste. Hoje me sinto alegre!” 

  



 

4 
 

IV – RESULTADOS DO TRABALHO DE PREVENÇÃO  

Oficinas em sala de aula 
 

Alcance  
I - Primeiro semestre 110 alunos responderam nossos instrumentos de 
avaliação, destes 76% demonstraram motivação para aprender sobre o 
tema. Isso significa jovens mais propícios a mudarem seus 
comportamentos após receberem as oficinas.  
 
Destes mesmos 110 alunos, 94% afirmaram ter aprendido sobre 
prevenção ao uso de drogas. 
 
II – Segundo semestre 48 alunos responderam nossos instrumentos de 
avaliação, destes 79% demonstraram motivação para aprender sobre o 
tema. Isso significa jovens mais propícios a mudarem seus 
comportamentos após receberem as oficinas. 
 
Destes mesmos 48 alunos, 98% afirmaram ter aprendido sobre 
prevenção ao uso de drogas. 
 
Resultados do Grupo Focal – II Semestre 

• as oficinas fortaleceram o conceito de que o abuso de drogas trazem 
malefícios a saúde, social e para o futuro deles; 

• a metodologia ajudou os alunos a unirem o que eles aprenderam com 
o que eles já sabiam, “abriu mais os olhos da gente sobre essas coisas”; 

• houve um maior nível de cumplicidade entre os/as estudantes e suas 
famílias – passaram a conversar mais sobre o tema das drogas.  
 

  

  

 oficinas 
sobre drogas 

 alunos 

informados sobre 
prevenção ao abuso de 

drogas 

 
aprenderam 
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Teatro 
Resultados 
Esperando jovens mais fortalecidos, monitoramos o crescimento dos jovens 
através das rodas de conversa mensais, abordando os temas vistos nos 
laboratórios e intercâmbios, assim como estão se sentindo em relação ao que 
aprendem nas aulas e o que vêem na comunidade. 
 

 
 

 
Nossas Rodas de Conversa podemos avaliar o impacto que essas atividades têm na vida dos jovens. É 
nesse momento que sabemos o que fazer parte dos projetos da Viva a Vida significa de mudança real 
no cotidiano deles.  São nesses momentos em que o aluno pode deixar de ser agente passivo e passa 
realmente a ter participação na elaboração de conceitos e ações proativas em prol de sua 
comunidade. Diferente do espaço escolar, no teatro ele pode aprender – refletir – discutir e produzir e 
assim “produzir” agentes com capacidade crítica. 
 

 “Achei que esse tema fala de problemas 
que vivemos, como briga dos pais, só que 

vai ao extremo... como é o caso da pessoa 
se cortar, se drogar... o texto mostra a 

importância de procurar ajuda quando não 
dá para agüentar”. 

- F. menina, 16 anos 

Metas Alcance  
1. Formar um grupo coeso que se 
responsabilize por suas escolhas, e que por 
meio do teatro se fortaleçam enquanto 
cidadãos; 
 
2. Fortalecer o conhecimento sobre drogas para 
que por meio de peças teatrais possamos 
discutir com a comunidade essa temática; 
 
3. Aprimorar o conhecimento na área teatral, 
artística e cultural. 

08 alunos formados que passaram para o 
curso avançado, 05 alunos que se inseriram 
no Grupo.  Formação de outro Grupo Básico 
com 09 alunos – totalizando 22 alunos. 
 
04 Mostras teatrais com 208 pessoas da 
comunidade na plateia, informadas sobre 
diversas dependências. 
 
120 oficinas realizadas com os alunos. 
 
02 Produtos Culturais desenvolvidos pelos 
alunos: (in) Dependência e A arte de brincar 

 alunos 
formados 

 mostras 
teatrais 

 
oficians 
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Fortalecimento comunitário (pais) 
 
Resultados 
Atualmente temos 15 famílias que participam das reuniões trimestrais. Realizamos 
nesse ano 3 reuniões, com debates sobre: A importância da integração da família 
com o projeto; Comissão de pais; O projeto do CESE; IV Mostra.    
 
 
Grupo Vila Jovem  
 
Resultados 
Alguns ex-alunos de 2013 mantém contato com a Associação através das redes sociais, 
e chegaram a participar de 2 atividades com o grupo de teatro no primeiro semestre. 
No segundo semestre conseguimos consolidar o grupo com 10 jovens, culminando na 
elaboração do Projeto Pomar Literário, que consiste em trazer informações sobre 
drogas para a comunidade através de rodas de conversas e distribuição de livros e 
cartilhas temáticas na praça principal do bairro, projeto escrito pelos próprios jovens. 
 

“Sou outra pessoa depois que entrei nesse projeto, uma pessoa mais 
responsável e com vontade de fazer mudanças na minha 

comunidade” - P.16 anos, menina. 

 

“Antes de entrar nesse grupo ninguém ouvia o que eu tinha para 
falar, aqui sou ouvido.” - J. 18 anos, menino. 

 
 
Políticas Publicas  
Atuamos em consonância com as Leis, Estatutos e Regimentos que protejam em 
especial as crianças e adolescentes. Temos como meta principal incluir o debate sobre 
drogas nos conselhos municipais de políticas sobre drogas, assistência social e criança 
e adolescentes, além de acompanhar as ações do PRONASCI e do Programa Crack é 
Possível Vencer. Acrescentando ainda a qualificação dos professores, trazendo para 
eles atividades que possam melhor sua atuação junto aos alunos.  
Em 2015, estaremos atuando nos conselhos de assistência, criança e do adolescente, políticas sobre 
drogas, saúde e cultura, com a proposta de trazer para o debate as questões relacionadas ao uso, 
abuso e prevenção de drogas. 
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V – PLANOS PARA 2015 

 
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 
 
Os nossos planos principais para 2015 são: 
 
• continuar procurando estabilidade financeira através da Captação de Recursos 
• desenvolver um Plano Estratégico 
• continuar implementando a Estratégia de Comunicação e Marketing 
• integrar a Equipe e Diretoria com Representantes de Jovens e Pais 
• manter atualizados todos os Procedimentos de Administração, conforme a legislação brasileira 

 
 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO ABUSO DE DROGAS 
Queremos manter e ampliar as nossas atividades em 2015! 

 - divididas nos eixos Valorização do Eu, Cidadania e Projeto de Vida, OFICINAS EM SALA DE AULA  
com a produção de produto artístico em mais 6 oficinas lúdicas e apresentação para a comunidade 
escolar. 

do primeiro ano de segunda grau Meta: 150 alunos 

 continuando com nossa única metodologia que agrega aulas de formação em GRUPO DE TEATRO: 
arte cênica,  aulas avançadas sobre drogas, laboratórios sobre temas sociais e intercâmbios com 
outros grupos. 

num único grupo de teatro avançado / até 60 membros da comunidade na Meta: 30 alunos 
plateia de cada apresentação 

 o grupo vai continuar se formando em multiplicação para mudar a realidade GRUPO VILA JOVEM: 
de sua comunidade. Vai realizar algumas edições do evento POMAR LITERÁRIO, que envolverá a 
comunidade em rodas de conversa sobre quatro temas escolhidos por eles: Drogas, DST/AIDS, 
Bullying e Gravidez na Adolescência. 
 

no grupo, atuando na comunidade / até 100 jovens informados sobre os quatro Meta: 20 alunos 
temas.  

 
 uma agenda de atividades para falar sobre relacionamento familiar, PAIS E COMUNIDADE: 

comunicação, adolescência e como lidar com essas situações.   Serão encontros temáticos e outros 
separados para formação do Comitê de Pais e Comunidade 
 
Meta: 05 pais no grupo pré-comitê / 20 pais e/ou membros da comunidade nos encontros 
temáticos  
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A EQUIPE VIVA A VIDA 2014 

 
Coordenadora Geral: Cressida Evans 
Coordenadora Administrativa: Maria das Graças Cruz 
Coordenadora de Projetos: Évelin Salles 
Consultora e professora de Teatro: Simone Requião 
Professor de Teatro: Marcos Moreira 
Assistente Social: Nadja Carvalho 
Estagiários: Bruno Sidreira e Danilo Santana 
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