
História de Sucesso       

Maria Eliza Câncio, 15 anos – Grupo
Vila Jovem.

“Com o Vila Jovem eu entendo que os
jovens podem mudar a politica brasileira,

conhecendo a verdadeira historia da
política. Temos que conhecer a história

para poder entender o que esta
acontecendo no presente”.

Eliza  é  como  chamamos  nossa  jovem  protagonista  dessa  história  de
sucesso, uma adolescente doce, tímida, com um sorriso lindo e um monte
de dúvidas pertinente da adolescência. Estudante do Colégio Estadual Vila
de  Abrantes,  onde  fazemos  parte  de  nosso  trabalho,  Eliza  conheceu  o
projeto Vila Jovem, através do educador Aderaldo que divulgou nas salas o
objetivo dos nossos encontros. 

Vive com seus pais e um irmão, em Vila de Abrantes. Falando em família,
seu irmão já participou por três anos das oficinas sobre drogas realizada
pela  Viva  a  Vida.  É  importante  citar  isso,  porque  ele  é  um  jovem
comunicativo,  expressivo  na sua escola.  Diferente de  nossa personagem
real, que como começamos era “tímida” e de poucos amigos (por opção).

Integrante do Grupo Vila Jovem, que é um grupo de mobilização comunitária
juvenil,  voltado  para  pensar  em sua  comunidade,  nos  problemas  e  nos
potenciais dela. Eliza participou do curso de Direitos Humanos e Juventude,
onde discutimos sobre Racismo, Gênero, Mobilização Comunitária e Controle
Social, Politica de Juventude. 

Paralelo  à  formação,  usamos  a  poesia  como  estratégia  de  preparar  os
jovens  para  multiplicarem  as  informações  do  curso,  no  evento  de
culminância, já que precisam falar com a comunidade, articular convidados,
falar no evento. E a poesia é uma forma de trabalhar esses aspectos de
forma mais lúdica. 

No primeiro encontro da coordenadora Évelin com Eliza, a visão que tivemos
foi  de  uma  jovem  linda,  cativante  e  muito  disposta.  Em  uma  conversa
informal descobrimos através do sobrenome Câncio, que a Viva a Vida já
fazia  parte  de  sua  família,  através  de  seu  irmão.  Algo  mudou  nesse
momento: “você conhece meu irmão? De onde?”. Foi uma conversa muito
produtiva, onde pudemos estreitar laços e conhecer melhor nossa Eliza.

“você não deve me conhecer, eu nunca fui popular como meu
irmão. Sempre fui meio sem graça, sem muitos amigos e não

gosto de participar de grupos”.



Eliza  começa  um  conversa  muito  sincera  de  como  sempre  se  sentiu
diferente  dos  seus  colegas  e  não  ter  espaço  para  falar  sobre  seus
sentimentos, suas ideias, sua visão de mundo.

       “Nunca me senti a vontade, nunca me encontrei, nunca
achei meu espaço”.

Entretanto  Eliza  permaneceu  no  Vila  Jovem,  criou  laços  fortes  com  o
educador Aderaldo, se dedicou as oficinas e se encontrou...  como é bom
dizer isso... Eliza se encontrou!!!

“A Viva a Vida mudou minha visão da sociedade e me deu um senso
crítico mais aprimorado em relação a alguns assuntos sociais, os jovens que

ficam em casa de tarde sem fazer nada, vem participar e não perdem seu
tempo, aproveitavam o tempo que tem  e se envolvem em alguma causa

social”

A  magia  da  poesia,  que  antes  era  uma  estratégia  de  preparação  para
mobilização comunitária, passou a ser também um instrumento libertador
de  ideias,  de  conscientização  e  reflexão  sobre  as  questões  sociais
abordadas  nas  oficinas  do  Grupo  Vila  Jovem.  Isso  fez  toda  diferença  na
trajetória de Eliza.

A  menina  reservada,  sem  lugar  para  se  expressar,  confessa  que  não
gostava de ler, mais virou poetisa. Com a chegada do educador Marcos, que
trabalha usando a poesia como ferramenta, Eliza conheceu a arte que a fez
“se encontrar”. Mas como pode, uma jovem que não gostava de ler, passar
a andar com livros, pedir indicações de literatura e passou a escrever? 

Juntou coragem, e na inauguração da nova sede da Viva a Vida, representou
o Grupo Vila Jovem, falando sobre o projeto para uma plateia de convidados
e  mais  uma  vez  se  superou,  enchendo  nossa  equipe  de  orgulho  e
surpreendendo sua família, que estava presente para comemorar mais um
avanço da menina de sorriso largo.

“Sem a Viva a Vida, minha rotina seria monótona...igual à que eu tinha
antes de fazer parte do projeto”.

Poesias escritas por Maria Eliza Câncio

Amizade que começou de repente
Mas parece que veio de séculos
A essência que temos um para com o outro 
É igual a tornado
Devasta tudo por onde passa



Eu o defino como
MEU POETA
MEU AMIGO
Sorri quando quer
Fica sério quando precisa
Não sei o que pensa 
Mas chego a imaginar
Seus versos 
São amor no papel
Paixão no lápis 
Confiança no pensar
Age como um moleque 
Pensa como um homem culto
Depois disso tudo
A única coisa que tenho para dizer:
Prazer em conhecê-lo 
JEAN OLIVEIRA

AMOR é igual a uma água-viva
Translúcido 
Belo
Admirado por todos
Temido por aqueles que o conhecem
Queima
Ah, se queima 
Fogo ardente que sai da pele arrancando os pedaços... 
Assim é o AMOR 
Igual a uma água-viva.

Minha vida é um paradoxo 
Uma mistura de sentimentos controversos 
Quando estou feliz
Me vem a infelicidade 
Quando estou animado
Me vem o desânimo 
Quando estou contente
Me vem o descontentamento 
Quando a esperança entra
O desespero também quer entrar 
Quando o amor entra
O orgulho quer mandar
Quando a união bate na porta
A desconfiança não deixa entrar
Com medo de se decepcionar
E assim vou vivendo
Momentos estou bem
Momentos estou mal
E assim vou vivendo


