
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!”
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