
História de Sucesso

      Rafael  Luís,  19  anos  –
Grupo Vila Jovem.

“Eu sou  Rafael Luís. Tenho
voz  estranha  mais  não
estou nem ai; quando Deus
criar  uma  pessoa  perfeita
me apresenta que eu quero
conhecer.

#EuDigoNaoAoBullyingGVJ”. 

Rafael é um daqueles jovens que toda comunidade precisa ter. Com 19 anos
de idade, e muitas ideias inovadoras, estudante de publicidade, ele deseja
mudar sua comunidade com sua “voz”. Um paradoxo, pois Rafa tem uma
voz “incomum” e por causa disso sofreu bullying durante toda sua infância e
adolescência.

“Eu  já  sofri  bullying  pela  minha  voz,  as  pessoas  que  não  me
conheciam achavam que eu não era uma pessoa normal...  o que
mais doía era as pessoas não entenderem!”.

Criado por seus pais com muito carinho, Rafa ainda teve a companhia de
suas duas irmãs; após a separação dos seus pais, passou a viver com sua
mãe, mas decidiu há poucas semanas dar um vôo mais alto, rumo a um de
seus sonhos: morar sozinho!
Como primeira etapa Rafael foi morar com um tio, como preparação para
uma vida independente.

“Eu sempre tive na minha cabeça essa vontade de me desenvolver, de
morar só, e enquanto eu ficar na casa da minha mãe eu vou sempre
me sentir preso”.

Essa não foi a única mudança dos últimos meses. O jovem também realizou
outras  duas  grandes  conquistas;  após  passar  no  ENEM,  ganhou  bolsa
integral  para  o  curso  de  publicidade  e  propaganda  em  uma  faculdade
particular e ajudou a fundar o Grupo Vila Jovem.

“Eu  sou  uma pessoa muito  esforçada...  agora  vou  fazer  o  ENEM
novamente para poder ir para a melhor faculdade de Salvador”.

O Grupo Vila Jovem foi cria pela Associação Viva a Vida para fortalecer um
grupo de jovens e forma-los em lideranças em sua comunidade. Mediados



por um facilitador, os jovens debatem temas da atualidade e propõe ações
de prevenção para sua comunidade.

Um dos pioneiros do projeto, Rafael passou a influenciar o grupo com aquilo
que durante toda sua vida foi alvo de piadas e discriminação: sua voz! Sua
maior contribuição para as ações do Vila Jovem é a construção dos debates,
opiniões  firmes,  participação  em eventos,  nos  debates  sobre  DST  AIDS,
bullying,  gravidez na adolescência e  drogas,  que é o tema principal  de
todos os projetos da Viva a Vida.

Rafael deixou de lado o preconceito e o sofrimento sofrido após encontrar
no Grupo Vila Jovem o espaço que precisava para se expressar e se sentir
especial, como é.

“Eu tenho alguns amigos que hoje me agradecem, porque eu dou
conselho, converso e se não fosse pela minha voz eu não teria essa
possiblidade”.

“Depois que eu conheci vi que tinha fundamento e eu tinha voz. É
difícil  um jovem ter  voz  em um projeto  social...  sua  opinião  ser
necessária para uma coisa... aí eu me interessei, porque eu sempre
queria voz, poder falar, passar o que eu sei...”. 

Com 9 meses  no projeto,  Rafael  superou  seus  medos  e  agora  se  sente
seguro em se expor em público, em colocar suas opiniões. Ele fortaleceu
sua identidade, sabendo que é através de sua voz que ele vai contribuir
com a mudança na vida de outros jovens e de sua comunidade.

“Eu comecei a amadurecer, já conseguia falar em publico que eu
tinha extremamente vergonha... com o projeto eu aprendi que eu
tinha voz, pude me interessar mais pelos temas executados...”

Espaços como o do Grupo Vila Jovem permitem que potencialidades sejam
descobertas, que lideranças comunitárias juvenis sejam fortalecidas e que
sobre tudo todos os jovens possam descobrir seus talentos. Além de serem
instrumentos de proteção ao abuso de drogas, já que permite que os jovens
obtenham conhecimentos, se expressarem e sobretudo aprenderem a lidar
com suas fragilidades.

“O que eu mais aprendi com o projeto foi sobre o bullying, que isso
um dia pode melhorar de qualquer jeito. Hoje eu tenho uma postura
diferente, em nenhum momento eu fui questionado no VJ por minha
voz. Nunca me disseram que isso ia me atrapalhar, foi totalmente ao
contrário,  me receberam de braços abertos,  perguntaram minhas
opiniões, eu via que elas (minhas opiniões) representavam alguma
coisa”.

“Em  Abrantes  não  existem  projetos  como  o  VJ,  existem  uns  do
governo,  que  são  oficinas,  com  dois  ou  três  meses...  mas  tem
alguns que você tem que mostrar talento; se você não tem talento,
você não pode continuar? Essa é a pergunta que eu deixo. No VJ



você pode ser quem você quer... não existe ter talento, você apenas
tem que ser você mesmo, isso é o suficiente!”

No caso de Rafael, que sofreu bullying ter espaço para refletir, falar e lidar
com isso,  significa criar  possibilidades de prevenção.  Rafael  com certeza
deu um grande passo na superação de suas dificuldades.

Obs:  o  jovem  faz  questão  de  registrar,  que  sua  voz  “diferente”  foi
ocasionado por problemas de saúde na infância. Já passou por médicos e
especialistas da voz que diagnosticaram problemas nas cordas vocais. 


