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Lucas,  17  anos.
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Aluno  do  teatro  e  do
Grupo  Vila  Jovem.

I semestre 

"Me sinto especial" 



Assisti dia 19/06 na sede da "Viva a vida" a apresentação
de teatro dos jovens.

Fiquei muito bem impressionada com a desenvoltura, o
trabalho de direção, tudo muito impecável.

A parte técnica estava excelente, mas gostaria de falar
sobre a parte mais subjetiva: o que fica para estes jovens
depois de passarem por esta experiência? Além dos
aspectos de sociabilização, o que me pareceu mais
importante foi a parte educativa, coisa que eles levarão
para o resto de suas vidas.

Ao encenarem sobre o abuso de uma jovem negra, com
xingamentos agressivos chocantes, eles
automaticamente introjetam o que deve sentir uma
pessoa abusada.

Ao  falarem sobre igualdade, do mesmo modo eles
pensam sobre preconceitos que muitas vezes não nos
damos conta.

Quando um personagem fala sobre o que sua mãe
(morta) ensinava e cobrava, como o hábito de lavar a
louça, todos participam da aprendizagem de que devem
participar dos trabalhos domésticos.
Certamente todos sairão melhores depois de participar
desta rica experiência. Parabéns aos jovens e aos
professores de teatro por terem conseguido sintetizar
em tão pouco tempo (e prometem mais para o próximo
semestre) ensinamentos tão profundos e valiosos! Foi
um enorme prazer participar desta experiência!

  DEPOIMENTO DE SUCESSO

ESPECTADORA, CHRISTIANA FAUSTO



BEM
VINDO

ACONTECEU,
VOCÊ ENCONTRA

AQUI.

ANA PAULA, 17 ANOS.

“Fico muito alegre vendo a Viva a Vida
crescendo, virando popular, pra ajudar as

pessoas a melhorar seu bairro e fazer a
diferença. Mudar os jovens como me mudou.

Entrei para na ong nas oficinas, depois
participei do Vila Jovem e hoje tou no teatro,

mudou muita coisa na minha vida”



INAUGURAÇÃO DA SEDE

FILMAGEM
FUNDAÇÃO BOTTLETOP

Nº 50
RUA DIRETA DO

BURIS, 

VILA DE
ABRANTES.

DEPOIS DE MUITA EXPECTATIVA E EXAUSTIVOS DIAS DE PROCURA,
CONSEGUIMOS ENCONTRAR NA COMUNIDADE DE VILA DE ABRANTES, UMA
CASA QUE POSSA ABRIGAR NOSSOS PROJETOS, NOSSOS JOVENS E NOSSOS
SONHOS. NOS MUDAMOS E AGORA ESTAMOS EM FASE DE ADEQUAÇÃO,
ARRUMAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO, PREVISTA PARA 08 DE
ABRIL. APROVEITAMOS PARA AGRADECER AO VOLUNTÁRIO JON LEWIS PELA
PARCERIA E DISPONIBILIDADE NO TRANSLADO DE NOSSAS MOBÍLIAS.

EM JANEIRO, CAMERON SAUL DA FUNDAÇÃO BOTTLETOP TROUXE UMA EQUIPE
DE FILMAGEM PROFISSIONAL PARA FILMAR ENTREVISTAS COM DOIS MEMBROS
DO GRUPO DE TEATRO V2, QUE FALARAM SOBRE O IMPACTO DO PROJETO NAS
VIDAS DELES.

CONTATOS:
71 36713339
71 988355764



INTEGRAÇÃO
Começamos o ano acolhendo e
interagindo com nossa equipe,
diretoria e beneficiários. Estivemos
intercalando entre metas,
resultados, energia, juventude,
durante um belo dia de sol na praia
de Piruí em Arembepe, Camaçari.
Agradecemos os nossos parceiros
no Diáspora Solidaria pelo uso do
lindo espaço deles!
DIAGNOSTICO
Lançamento do "Diagnóstico
Municipal para a Formulação
e Planejamento da Política de
Proteção Integral das Crianças
e Adolescentes de Camaçari
Ciclo 2013" e do "Plano de
Medidas Socioeducativas",
realizado pelo Conselho
Municipal da Criança e do
Adolescente de Camaçari, em
parceria com o Banco
Privado. 2 4



POLITICA
DE
PROTEÇÃO

Encerramos a
construção de nossa
Politica de Proteção
para beneficiários da
Viva a Vida. Agora os
próximos passos é
circular a informação
e fazer cumprir o que
construímos durante o
ano de 2015.

N O M A D I C   |   2 4



GISELLA
HANLEY

CHEGOU AO BRASIL A IDEALIZADORA E FUNDADORA DA
ASSOCIAÇÃO VIVA A VIDA, A ANTROPÓLOGA E DOUTORA EM
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, QUE SONHOU, PLANEJOU E
CONSTRUIU TODA ESSA HISTÓRIA. GISELLA, ALÉM DE NÓS
VISITAR, VAI REALIZAR UMA PESQUISA COM OS EX
BENEFICIÁRIOS DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA.



SANTA RIMA
Intercâmbio

Itinga

Pernambués

Vila de Abrantes

Vila de Abrantes

O  GRUPO VILA JOVEM E O TEATRO V2, VISITARAM OS
JOVENS DO GRUPO SANTA RIMA, QUE SE ORGANIZAM
EM SUA COMUNIDADE PARA FAZER BATALHA DE RIMAS
EM ITINGA, BAIRRO MAIS VIOLENTO DO MUNICÍPIO DE
LAURO DE FREITAS, QUE FICA BEM AO LADO DE VILA DE

ABRANTES.

FOMOS CONVIDADOS PELO MUSICO E ATIVISTA NEGRO
DAVI, PARA PARTICIPARMOS DA COMEMORAÇÃO DO

DIA DO TRABALHADOR, NO CENTRO SOCIAL URBANO DE
PERNAMBUÉS. NESTA DATA PARTICIPAMOS DE SHOWS
CULTURAIS, SERVIÇOS E SOBRETUDO, APRENDEMOS

SOBRE ORGANIZAÇÃO DE JOVENS EM SUA
COMUNIDADE.

m



FORMAÇÃO EM
MOBILIZAÇÃO
COMUNITÁRIA

OFICINA SOBRE
IMPACTO

O Educador Marcos Paulo,
multiplicou com a equipe sua
experiência em Mobilização
Comunitária. Foram dois dias
de trabalho árduo para
definirmos os rumos de nosso
envolvimento com a
comunidade.

Para definirmos o conceito de
impacto de nossa
organização, convidamos a
consultora Mara Vanessa para
uma oficina cheia de muito
aprendizado. Ainda teremos
outros encontros para
fecharmos o assunto.



DA NACIONAL
DE COMBATE A
EXPLORAÇÃO
SEXUAL 

Cen t ro  de  Re fe renc i a

Espec i a l i z ado  de

Ass i s t ênc i a  Soc i a l  -

CREAS .

1 8  D E  M A I O
O Centro de Referencia
Especializado de
Assistência Social de
Camaçari, em parceria
com a Viva a Vida,
realizou atividade em
menção ao 18 de maio:
dia estadual de combate a
Exploração Sexual.
Realizamos palestra  para
cerca de 30 alunos,
debatendo e informando.N O M A D I C   |   2 4



DEBATE E
PROTESTO:
ESTUPRO.

11
MULHERES A
CADA MINUTO
NO BRASIL,

SÃO
ESTUPRADAS!

QUOTED REFERENCES
CAN ALSO BE HELPFUL. 

PARA PENSAR, REFLETIR E PROTESTAR, NOS REUNIRMOS PARA
DEBATERMOS O ASSUNTO DO SEMESTRE: ESTUPRO. ESTAVAM
PRESENTE 23 PESSOAS, ENTRE BENEFICIÁRIOS JOVENS, PAIS E
COMUNIDADE.

NO TÉRMINO DA MANHÃ, FIZEMOS UM ATO SIMBÓLICO DE APOIO AS
MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

A PARTIR DESSE DEBATE, OUTROS CASOS FORAM NOTIFICADOS AO
VIVA A VIDA.



MOBILIZAÇÃO
COMUNITÁRIA

V IS I TA  GFC

REFLEXÃO SOBRE  O
SEMESTRE

Realizamos nossa primeira
atividade com a sociedade civil
organizada de Vila de Abrantes.
Estiveram presente 6 instituições,
12 pessoas, para um dialogo
sobre os dados alarmantes de
violência na comunidade. 

Sandra , representando a Global
Fund For Children, veio nos
prestigiar com sua visita, avaliar
nossos projetos e reafirmar a
parceria conosco. . 

O diretor financeiro, psicólogo de
formação – Jose Vianna e a
coordenadora Geral Cressida
Evans, mediaram uma tarde de
relaxamento e reflexão sobre o
semestre.

2 4



PRAÇA DA MATRIZ

O Grupo Vila Jovem, finalizou o semestre com o grande evento
CARAVANA CULTURAL, que reuniu Percussão, músicos de Vila
de Abrantes e região, Poesia e Batalha de Mcs. Revelando e
consagrando a arte feita pelos jovens da comunidade.

VILA DE ABRANTES11 DE JUNHO

CARAVANA CULTURAL 

Essa atividade é a finalização da articulação entre os alunos

dos Mini Cursos e Grupo Vila Jovem.

Cerca de 150 pessoas envolvidas com a qualidade artística

dos jovens de Vila de Abrantes.



IN
DEPENDENCIA

Di reção :  S imone  Requ ião
               Tonny  Fe r re i r a

Pesqu i sa :  S imone  Requ iao

G R U P O  D E  T E A T R O  V 2
O Grupo de Teatro V2, é
composto por 20 jovens de Vila
de Abrantes e região. Juntos eles
escreveram e adaptaram textos
que formam os monólogos
apresentados por eles neste 
espetáculo. 
40 pessoas estiveram presente e
puderam entrar no mundo magico
da arte e refletir sobre 
dependências, preconceito,
violência e sobre a vida.N O M A D I C   |   2 4



GESTÃO FINANCEIRA

APOIOS FINANCEIROS:  

FINANCIADORES: CHANCE FOR CHILDHOOD; GLOBAL FUND FOR

CHILDREN; ACTION FOR BRAZIL’S CHILDREN TRUST; BOTTLETOP

FOUNDATION;  LA VIDA.

CAMPANHA SUA NOTA É UM SHOW DO ESTADO DA BAHIA.

CONTAMOS COM APOIO FINANCEIRO DE PESSOAS FÍSICAS

MÍDIA

INAUGURAÇÃO DA SEDE – COBERTURA EM TRÊS MÍDIAS:

NOSSA METRÓPOLE;  CAMAÇARI NOTÍCIAS; JORNAL A TARDE.

TEATRO (IN) DEPENDÊNCIA – COBERTURA NA AGENDA CULTURAL DA

BAHIA.

CERTIFICADOS

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE  

CMAS-  CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMAÇARI,

CONTA PAYPAL

ESTÁ SENDO ATIVADA PARA O INÍCIO DO SEGUNDO SEMESTRE

ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL



Em 2015, o voluntario britânico, Oliver Bream McIntosh, juntou dados

regionais, nacionais e internacionais sobre violência ligada  sofrida por

adolescentes e jovens em Camaçari, na Bahia e no Brasil.  O relatório final dele

expõe o alarmante genocídio de adolescentes no pais, e o triste destaque de

Camaçari nesse quadro.  Os dados mais relevantes ao nosso trabalho são:

 * Em 2014, houve em média mais de 1 homicídio a cada 10 minutos.

 * 19 das 50 cidades mais violentas no mundo estão no Brasil

 * O assassinato é a principal causa de morte entre os jovens

 * 1 em 3 das mortes dos adolescentes são atribuídos ao assassinato

 * Em Camaçari o Indicie de Homicídios na Adolescência é 3 vezes a média

 nacional

 * 1% dos jovens será assassinado antes de completar 19 anos de idade

Iniciamos o ano de 2015 aplicando  mais de 130 questionários, com 45

perguntas sobre auto estima, família, escola, comunidade e uso/abuso de

drogas, aos adolescentes do Colégio Estadual Vila de Abrantes. Nosso objetivo

era fazer um diagnóstico sobre a realidade dos nossos beneficiários. No

termino do ano re aplicamos o instrumento e podemos confirmar a

veracidade das informações. Dentre elas o uso cada vez mais cedo de álcool, o

não envolvimento dos jovens em sua comunidade e a necessidade de

atividades extras na escola e região. O documento completo está disponível.

DIAGNÓSTICOS, E PESQUISAS  

Diagnóstico

Pesquisa  Violência, crack e repressão em Camaçari, Bahia:
ligando os pontos, quebrando os ciclos



BETH
WATSON

V O L U N T A R I A D O
Este ano eu tive a oportunidade
de trabalhar como voluntaria com
a Viva a Vida, ajudando com a
comunicação e acompanhando
Grupo Vila Jovem durante as
oficinas. Foi um prazer ter a
chance de conhecer um grupo de
meninos e meninos tão envolvidos
na comunidade quanto eles.
Mesmo eu já tendo feito um
estágio numa outra associação
juvenil na Europa, eu nunca
encontrei um grupo de pessoas
que trabalha com tanto
entusiasmo e tanto amor quanto a
equipe da Viva a Vida. Eu vou
ter muitas saudades deles!N O M A D I C   |   2 4



PROJETOS
POR AQUI
SEGUIMOS
MUDANDO
HISTÓRIAS.

“Fico muito feliz, com esperança que
pode existir um mundo melhor através

das ações da Viva a Vida”
  Eunice, 16 anos.



.

112 jovens 

Juventude

60 meninas e 52 meninos
14 a 17 anos

Direitos Humanos

15 jovens 

Vila Jovem

8 meninas  e 7 meninos 

16 a 18 anos

67 adultos

Pais

52 femininos e 15 masculinos

20 a 65 anos

24 jovens

Teatro

12 meninas e 12 meninos
12 a 22 anos

Espetáculo
40 crianças, jovens e adultos.

Evento
 Comunitário
150 crianças, jovens e adultos. 



Mini Curso
Direitos Humanos e

Juventude

As oficinas foram pensadas com intuito de despertarem para a

realidade política brasileira a partir de questões relativas a luta por

direitos humanos no país e no mundo e a temática de guerra as

drogas e violência contra a juventude.

Aprenderam nesse semestre sobre: racismo, gênero, juventude e

controle social. 

# 112 jovens dialogando sobre racismo, gênero,

juventude e controle social em Vila de Abrantes;

# Jovens mais solidários, mais prestativos e motivados

para realizarmos outros encontros;

# Envolvimento com a atividade comunitária na praça.



Vila Jovem

Na busca de proporcionar uma educação mais humanitária que

estimule a juventude de Vilas de Abrantes a desenvolver seu

protagonismo e autonomia por meio da mobilização comunitária, a

ação do Vila Jovem proporciona a problematização da realidade

cotidiana, na busca por direitos e por uma nova política de drogas, 

"O que é o Vila Jovem? Um refúgio, lá posso viajar no meu mundo sem
ser interrompida, uma vez ou outra recebo uma visita.... lá posso me

expressar sem ser julgada ou ignorada, um lugar onde posso ser Eu no
meu lugar” Maria Eliza, 15 anos.

# Jovens estimulados a se
expressarem através da
arte e da literatura, com
liberdade para comunicar
seu lugar no mundo sem

constrangimento;

# A literatura passa a fazer
parte da vida diária destes

jovens;

# Jovens estimulados a
uma  reflexão crítica
perante os problemas

sociais.

"A poesia deu asas a voz da
juventude, para que esta elevasse a

voz as alturas."  
 Marcos Paulo  educador      



Pais 

 “ Aprendi que posso ser mais do que ouvinte, que posso

colaborar na educação não só dos meus filhos como os

das vizinhas também orientandoos, cuidando deles desde

da primeira oficina a qual tive pude expressar mais o amor

a minha filha e daí brincar mais com ela que

consequentemente acabo brincando com os filhos das

vizinhas, seus amiguinhos que no momento que a mãe está

ausente posso também acompanhar e vigiálos ainda mais

nessas brincadeiras acabei montando uma quadrilha de

forró para o São João e pus nome de Amor entre pais e

filhos o primeiro tema da sua oficina. M, 20 anos

# Pais e adultos relacionando teoria e pratica;
# Envolvimento dos pais na vida dos filhos,

# 67 Pais e adultos cada vez
mais envolvidos com as

oficinas;



Mobilização
Comunitária

“A principio na visita às instituições senti um pouco de receio destas, pois
uma das primeiras coisas que mais questionaram era se tínhamos aliança

política (a Viva a Vida), por estar em ano de eleição,,,, mas com a
explicação do real motivo, sobre o diagnóstico referente ao Genocídio em
Abrantes percebo um alivio imediato acarretando uma participação positiva

desde do responder ao roteiro a participação nos encontros. 
Assistente social Deise Cruz

# 27 Instituições visitadas;
# 18 entrevistadas;

# 1 reunião realizada; 
# 1 grande evento marcado para julho:1 Encontro sobre
Violação de Direitos; com recorte em Vila de Abrantes, 



Teatro

# 24 jovens sendo formados em arte cênica;

# 1 espetáculo apresentado;

# 40 pessoas na platéia, refletindo sobre temas sociais;

# Repertório próprio sobre dependências,

gênero,  preconceito, relações familiares, busca de

autonomia entre outros temas sociais;

# 9 textos escritos pelos jovens e 6 adaptados pelos

jovens.

# Jovens unidos e solidários; Sensibilizados para melhor

compreensão dos temas sociais. 

” O teatro me abriu portas, todas elas dentro de mim e me

ensinou coisas sobre mim que eu ainda não conhecia”

 C, menina, 14 anos.



REFLEXÃO DO SEMESTRE
POR CRESSIDA EVANS

Esse primeiro semestre de 2016 foi repleto de mudanças
significativas para a associação, a mais importante sendo a
nossa entrada à linda sede no centro de Vila de Abrantes.  A
Inauguração em abril envolveu os grandes esforços da equipe
inteira, com o apoio importante dos jovens participantes na
pintura e arrumação do espaço e na celebração do dia.

 Sentimos que a presença da nossa fundadora e idealizadora
Gisella Hanley nesse dia significante fechou um ciclo das duas
primeiras fases da Viva a Vida e assim entramos numa terceira
fase com mais ênfase em estabelecer parceria ativa com a

comunidade no bairro.

Como sempre, já estamos com muitos planos para envolver e
mobilizar essa comunidade, com atividades tanto dentro da
sede quanto nas ruas e praças de Vila de Abrantes.  Os

diagnósticos do CMDCA e da Viva a Vida, junto com os dados
destacados pela pesquisa feito por Oliver, ressaltam cada vez
mais a importância dessa mobilização para superar o triste e
assustador genocídio de adolescentes e outros indicies de

vulnerabilidade social que fazem parte do quadro cotidiano de
Vila de Abrantes.

Paralelo ao esse trabalho, a Diretoria e a Coordenação estão
dobrando seus esforços em relação à Captação de Recursos,
para assegurar o futuro do nosso trabalho em empoderamento

dos jovens que vivem nessa situação de alto risco.


