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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

VIVA A VIDA 
 

Período de realização das atividades de avaliação: outubro a dezembro/2015 

Data do relatório: janeiro 2016 

Avaliadora: Mara Vanessa Fonseca Dutra 

 

CONTEXTO 
 

No final do primeiro semestre de 2014 a coordenação da ONG Viva a Vida me 

procurou para fazer um trabalho de assessoria cujo foco principal era uma 

avaliação da ação da ONG ao longo do ano. No acordo que fizemos, também foi 

solicitado um assessoramento para o planejamento da organização, que estava 

sendo realizado com condução da coordenadora geral. 

 

Viva a Vida é uma ONG que passou por mudanças significativas nos últimos anos, 

passando de um foco inicial no trabalho de recuperação e acompanhamento de 

jovens envolvidos com drogas, que a ONG abrigava em uma casa onde 

proporcionava uma série de atividades de recuperação e de apoio, para o foco no 

trabalho de prevenção. Uma série de circunstâncias influenciaram essas 

mudanças, inclusive a necessidade de se desfazer da casa que abrigava os jovens. 

Outras situações intensas foram vividas pela equipe do Viva a Vida, com 

mudanças, entradas e saídas de pessoas com vinculações diversas com a história 

da organização. 

 

Nos últimos três anos, a ONG tem se orientado para o trabalho de prevenção, com 

renovação parcial da equipe e sob a coordenação geral de uma ex-assessora de 

uma das agências apoiadoras do Viva a Vida. A entrada de uma pessoa externa e 

com visão de gerenciamento de projetos colaborou para que essa passagem fosse 

feita de maneira segura e saudável para a organização. Da mesma forma, a 

permanência de um dos membros da equipe inicial também tem garantido uma 

boa base construção considerando a memória institucional e os aprendizados 

acumulados ao longo do tempo. 

 

Em 2014 foram feitos alguns encontros com a equipe, incluindo membros da 

diretoria, nos quais foram redefinidos a Missão, a Visão de Futuro e os princípios 

ou Valores do Viva a Vida. Naquele momento, foi trabalhada uma Linha do Tempo 

que permitiu a todos perceberem a história da ONG, as mudanças significativas, a 

compreensão dessas mudanças e a visão dos desafios e oportunidades atuais. A 

redefinição da Missão e dos objetivos foi fundamental para os novos planos de 

trabalho anuais.  
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Definições estratégicas da instituição: 

 

Missão: 
 
Viva a Vida atua na prevenção ao abuso de drogas criando oportunidades educativas, 
artísticas, culturais e terapêuticas para que adolescentes, jovens e crianças em situação de 
risco se fortaleçam e possam fazer escolhas saudáveis para suas vidas. 
 
Obs.: o conceito de prevenção é aqui tomado de forma ampla, podendo incluir a prevenção à 
recaída. 

Visão de futuro: 

Viva a Vida como referência na atuação em prevenção ao abuso de drogas por 
adolescentes, jovens e crianças.  

Princípios (ou valores):  

 Viva a Vida é uma organização não-religiosa e não-partidária; 

 Não fazemos qualquer discriminação de cor, raça, gênero, orientação sexual, credo 
religioso e classe social; 

 O foco do nosso trabalho é o fortalecimento e a capacidade de transformação dos 
adolescentes, jovens e crianças e não o combate ao uso de drogas.  Trabalhamos 
não no combate ao uso das drogas, mas na aposta na capacidade de 
transformação das pessoas; 

 Atuamos de forma transversal nos diversos temas que envolvem risco para os 
adolescentes, jovens e crianças, a partir da abordagem do indivíduo na sua 
integralidade. 

 Respondemos a toda e qualquer violação de direito dos adolescentes, jovens e 
crianças,  compreendendo que são fatores de risco para o abuso das drogas.  

 Atuamos de acordo com os direitos da criança como descrito no Estatuto da 
Criança e do Adolescente e na convenção das Nações Unidas dos Direitos da 
Criança; 

 Buscamos a participação dos adolescentes, jovens, crianças e suas famílias no 
nosso trabalho; 

 Valorizamos o contínuo melhoramento do nosso trabalho através da pesquisa, 
avaliação, reflexão crítica, aprendizagem e trocas de experiência; 

 Atuamos de forma ética e transparente; 

 Mantemos a confidencialidade dos adolescentes, jovens e crianças atendidos; 

 Buscamos influenciar políticas públicas para garantia dos direitos dos 
adolescentes, jovens e crianças.  

 

Viva a Vida funciona a partir do apoio de agências de cooperação, especialmente 

inglesas, o que tem a ver com a criação da ONG por uma pessoa inglesa-brasileira 

radicada naquela época na Bahia. Tais agências financiam projetos que 

possibilitam à organização cumprir sua missão, por meio de atividades que são 

planejadas anualmente. No entanto, como o pulso das renovações de 

financiamento não é necessariamente anual, às vezes Viva a Vida tem que fazer 
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adaptações em seu planejamento, o que exige da organização grande capacidade 

de adaptação e resiliência e significa, na prática, um grande stress para a equipe, 

uma vez que os contratos de trabalho não têm continuidade.  

 

Apesar do cenário geral desfavorável no que se refere a financiamento de projetos, 

Viva a Vida tem conseguido não apenas se manter, mas realizar um trabalho de 

qualidade que tem feito diferença para o público ao qual se dirige. 

Neste documento, estarão apresentados os resultados da avaliação a partir dos 

olhares da equipe, do público envolvido e da avaliadora. 

 

OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO E ASPECTOS AVALIADOS 

 

Objetivos:  

Avaliar o alcance de resultados e indícios de impactos do trabalho de prevenção 

feito por Viva a Vida junto a adolescentes e jovens do Colégio Estadual Vila de 

Abrantes, considerando pertinência, eficácia e eficiência.  

Avaliar o funcionamento da ONG de forma geral. 

Gerar subsídios para o planejamento das atividades de 2016 e para o plano 

estratégico de Viva a Vida. 

 

Aspectos avaliados: 

Instrumentos de monitoramento, avaliação e planejamento do Viva a Vida 

Metodologias e instrumentos utilizados pelo projeto de prevenção em suas 

diversas atividades 

O olhar dos diferentes públicos: adolescentes e jovens participantes de oficinas na 

escola; adolescentes e jovens do Grupo Vila Jovem; pais; adolescentes e jovens do 

Grupo de Teatro 

Auto-avaliação da equipe 

Funcionamento administrativo 

Questões de coordenação, comunicação interna, supervisão 

Aprendizados 

 

METODOLOGIA 
 

Foram realizadas algumas reuniões à distância, por Skype, com a coordenadora de 

Prevenção do Viva a Vida, para: (i) assessorar em relação a instrumentos de 

monitoramento e avaliação, especificamente sobre o Diário de Bordo dos 

integrantes do Grupo de Teatro; (ii) assessorar sobre metodologias para 

construção do Plano de Vida como parte do trabalho com jovens da escola; (iii) 

assessorar o planejamento do encontro de compartilhamento e aprendizagem, 

realizado em janeiro de 2015, com participação da equipe, de pais, jovens e 

membros da diretoria. 
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Também foram feitas reuniões via Skype com a coordenadora geral do Viva a Vida, 

para assessoria em relação ao planejamento estratégico e ao encontro de 

compartilhamento e reflexão sobre aprendizagens, realizado em 2015. 

 

Para iniciar o trabalho de campo da avaliação, foi feito um encontro preparatório 

presencial entre a consultora, a coordenadora geral e a coordenadora de 

prevenção. 

 

Para fazer a avaliação do trabalho de prevenção, foram realizados encontros 

presencias com grupos focais: (i) adolescentes e jovens participantes das oficinas 

na escola; (ii) adolescentes e jovens do Vila Jovem; e (iii) grupo de pais da escola. 

Realizamos também uma oficina, com foco em aprendizados, com a equipe do 

projeto: educadores e coordenadoras, inclusive a coordenadora administrativa e 

a estagiária; e fizemos uma entrevista com o diretor de escola na qual se 

desenvolve o projeto.  

 

As atividades de campo aconteceram entre o final de novembro e meados de 

dezembro de 2015.  

 

AVALIAÇÃO 
 

TRABALHO DE PREVENÇÃO 
 

O trabalho de prevenção do Viva a Vida acontece no Colégio Estadual Vila de 

Abrantes desde o início de 2015. Antes, acontecia em outra escola local, porém, 

devido a uma série de dificuldades, a ONG decidiu migrar para esta nova escola, 

aparentemente mais acolhedora.   

 

O conceito de prevenção com o qual Viva a Vida trabalha é amplo, inclusivo e tem 

como base o fortalecimento dos adolescentes e jovens para fazerem escolhas 

saudáveis. É fundamental compreender esse conceito para melhor avaliar os 

resultados e indícios de impacto do trabalho da instituição, considerando sua 

efetividade, eficiência e eficácia. 

 

Para fazer a prevenção, Viva a Vida se organiza em distintas atividades: oferece 

oficinas em sala de aula, em horários acordados com a direção da escola e 

negociados com os professores; mantém um grupo chamado Vila Jovem, cujo 

objetivo é multiplicar as ações de prevenção para além da escola, mobilizando a 

comunidade; e um grupo de teatro, cujo trabalho primeiro incide sobre os 

próprios adolescentes e jovens envolvidos no trabalho com essa linguagem 

artística poderosa e também sobre os distintos públicos que participam das 
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apresentações teatrais. Além dessas atividades voltados para adolescentes e 

jovens, Viva a Vida criou um grupo de pais – adultos alunos do curso noturno na 

mesma escola – com os quais faz uma reflexão aprofundada sobre a relação com 

filhos adolescentes e jovens.  

 

Para avaliar cada um desses componentes, organizamos grupos focais e 

conversamos com a equipe responsável.  

 

Oficinas em sala de aula: 
 

Viva a Vida tinha planejado realizar 120 oficinas ao longo do ano, sendo 24 em 

cada turma; um cálculo demasiado otimista, considerando o cronograma escolar 

e as dificuldades da própria escola em encaixar uma atividade extra, que, embora 

desejada pela escola (desejo ratificado pelo diretor, em entrevista para esta 

avaliação), sempre encontra resistência de alguns professores que não querem 

“perder” um horário de aula devido ao acúmulo de matéria que têm que trabalhar 

com os alunos. No entanto, sempre há aqueles professores que consideram que a 

atividade é significativa o suficiente para cederem seu horário. 

 

Esta é uma questão significativa para a instituição, que gerou desgaste da 

educadora responsável pela oficina e acúmulo de trabalho de negociação para a 

coordenadora de prevenção. A direção da escola é favorável à realização das 

oficinas, bem como alguns dos professores, porém a negociação individual de 

horários é sempre difícil e causou frustração à educadora responsável, por ter tido 

que desistir algumas vezes de realizar a oficina, ao chegar à escola.  

 

No entanto, esta é uma realidade das escolas em geral com a qual o projeto precisa 

conviver. Considero que a situação é favorável, mesmo com os desgastes citados. 

A realização de 87 oficinas em um ano de trabalho – o calendário escolar é 

composto por 200 dias letivos – é altamente significativo.   

 

O grupo focal foi formado por 20 adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, 

escolhidos aleatoriamente das 5 turmas com as quais o Viva a Vida trabalha. O 

total dessas cinco turmas fica em torno de 138 alunos. Foram convidados quatro 

alunos de cada turma, de forma aleatória –  o único critério é que tivessem 

participado de pelo menos um terço das oficinas oferecidas, que foram 21. Ou seja, 

alunos que tivessem participado de pelo menos 7 oficinas.  

 

Esse critério foi estabelecido considerando que as oficinas acontecem em horário 

normal de aula e, portanto, em princípio todos os alunos deveriam estar presentes. 

Aqueles que não estiveram em pelo menos 7 oficinas é porque sistematicamente 

não assistem aulas, o que é um dado para reflexão da escola e não para o Viva a 
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Vida, que toma as turmas como um todo, com quem estiver presente no dia. Ou 

seja, a dinâmica do Viva a Vida não exclui nenhum aluno; a ausência de alguns é 

por não comparecerem à escola e não por não quererem participar das oficinas, 

especificamente.  

 

O objetivo das oficinas em sala de aula é de sensibilizar e fortalecer adolescentes 

e jovens em relação aos fatores de risco e de proteção ao uso de drogas. Foram 

trabalhados vários temas ao longo do ano, tais como identidade e cidadania, e as 

últimas oficinas foram direcionadas para elaboração do Plano de Vida dos 

adolescentes, sendo que, no momento desta avaliação, tinham sido realizados 

apenas dois encontros de um conjunto de 8 momentos previstos. Nesses dois 

momentos, trabalharam a Linha do Tempo de suas vidas e seus sonhos de futuro. 

Para 2106, Viva Vida pretende terminar o trabalho de Plano de Vida iniciado em 

2015.  

 

As perguntas condutoras do grupo focal foram: 

 

 É bom ter as oficinas do Viva a Vida na escola? Por que? 

 Quais os temas mais interessantes, trabalhados nessas oficinas? 

 Vocês teriam sugestões para Viva a Vida melhorar seu trabalho? 

 

Essas primeiras questões foram debatidas com todo o grupo e, ao final, foi 

solicitado a cada um/a que escrevesse, de forma anônima, a resposta à questão: O 

que mudou de mais importante na sua vida a partir das oficinas? 

 

 É bom ter as oficinas do Viva a Vida na escola? Por que?  

 

É bom porque sai da rotina; é uma aula mais dinâmica; todos da sala participam, 

coisa que não acontece em nenhuma matéria. 

Nas oficinas, a educadora coloca a sala toda para pensar e discutir sobre drogas, 

bebidas, violência 

Ficamos mais à vontade com a educadora do Viva a Vida, mais livre que com o 

pessoal de casa  

Nos sentimos mais maduros, conversamos tudo com as pessoas do Viva a Vida, 

passam confiança. 

 

 Quais os temas mais interessantes, trabalhados nessas oficinas?  

 

Muitos disseram que a turma participa mais quando falam sobre sexo; o tema das 

drogas já “é rotina”. “Muita gente só quer saber de sexo”.  

O tema da gravidez na adolescência despertou muito interesse e precisa continuar 

a ser trabalhado.  

Drogas e bebidas interessam em algumas salas, em outras não. 
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Temas que chamaram a atenção: democracia; bullying; racismo; política; 

cidadania. 

Uma pessoa destacou o quebra-cabeça na parede, instrumento didático utilizado 

na oficina de cidadania, como algo que marcou. Outro destacou o uso da música 

para trabalhar racismo e política. 

A oficina sobre bullying foi, para eles, “uma maneira de mostrar para os que 

praticam que isso não é legal”. Falaram de uma situação em que uma ação de 

bullying parou, após a oficina. “Pessoas que praticam o bullying ficam sem graça, 

nem querem participar”. No entanto, houve uma sala em que, segundo os 

participantes, “não adiantou nem falar”.  

 

Os alunos consideram que uma coisa ótima das oficinas é que se pode ter e expor 

opiniões diferentes:  “briga boa, discussão”; “abre a cabeça”.  

 

 Vocês acham que Viva a Vida deveria continuar com esse trabalho? Teriam 

sugestões para Viva a Vida melhorar seu trabalho? 

 

Todos disseram que sim, é importante continuar, é muito bom e necessário. 

Em termos de avaliar o trabalho e fazer sugestões, elogiaram o desempenho da 

educadora: “Beth tem moral nas salas”; reclamaram que o tempo das oficinas é 

pequeno e gostariam que fosse maior: “Quando a aula está boa mesmo, bate o 

sinal...”.  

 

Sabem que alguns professores acham que as oficinas atrapalham o horário deles 

e já observaram que os que mais liberam o horário são aqueles que não têm muito 

conteúdo para passar. Afirmaram que apenas o professor de Física nunca abre 

mão do horário, porém que os demais negociam. Consideram que os professores 

de história, de sociologia e de artes poderiam sem dificuldade usar os conteúdos 

trazidos por Viva a Vida e fazer uma aliança para internalizar as oficinas como 

parte das aulas.  

 

Embora muitos tenham considerado os conteúdos suficientes, um aluno disse que 

nada é suficiente e que sempre é necessário aprofundar mais.  

 

Terminaram a conversa com palavras como: amor, harmonia, paz, alegria e troca 

de conhecimento.  

 

 O que mudou de mais importante na sua vida, a partir das oficinas? 

 

Me fez abrir mais a cabeça para pensar melhor nas minhas escolhas, nas minhas 

atitudes; me fez enxergar melhor como o mundo realmente é, como cada passo 

que eu dou na minha vida pode mudar completamente a minha vida. Também me 
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fez querer mostrar para as outras pessoas o trabalho da ONG, de como é 

importante. Eu amo a ONG Viva a Vida, veio para mudar Vila de Abrantes. 

 

O que mudou foi que essas aulas fez eu abrir a cabeça. Todas as aulas foram boas, 

essas aulas serviu para a gente mudar de opinião. Eu acho que a gente tinha que 

ter mais aulas com a oficina. Eu aprendi muito com a oficina.  

 

Mudou minha maneira de pensar e eu aprendi muitas coisas boas nas oficinas e 

também o que eu sentia pelas pessoas. Mudou meu jeito de ser porque eu era 

ignorante com as pessoas que eu gostava e agora eu sou uma pessoa diferente e 

eu gostei muito.  

 

Mudou meu jeito de agir conforme a bebidas. A me prevenir do sexo que não 

devemos deixar de lado as pessoas que usam drogas nem bebidas, que podemos 

os ajudar dando conselhos etc.  Que não importa a cor das pessoas o que é 

importante é o caráter delas (es).  

 

Mudou muitas coisas na minha vida mas o que mudou mais na minha vida foi a 

ignorância com meus colegas e com minha família. 

 

Aprendi que não devo se misturar com pessoas que podem me levar por caminhos 

ruins. Aprendi a tratar bem das pessoas como a mim mesmo. Gostei muito das 

oficinas. Beth é uma excelente professora. 

 

Aprendi sobre as drogas, sobre o álcool; mudei meu jeito de pensar, meu  jeito de 

agir.  

 

Mudou minha autoestima, minha maneira de pensar nas coisas. Aprendi que 

devemos dar nossas opiniões e escutar as opiniões dos outros também. 

 

O mais importante para mim foi conhecer/ aprender assuntos diferentes que 

estão presentes no nosso dia-a-dia e na nossa sociedade. Foi interessante porque 

em outras escolas que estudei nunca fizeram um trabalho semelhante.  

 

Aprendi várias coisas novas que servem de caminho tanto para mim quanto para 

os meus colegas.  

 

Me trouxe mais conhecimento a respeito dos temas dados na sala, me fez mudar 

de opinião sobre certas coisas, me fez refletir, me ajudou a ter conhecimento para 

ajudar outras pessoas. Tipo: sobre a política, a sociedade e etc. 

 

O que fez eu mudar muito a partir da oficinas foi sobre a respeito das drogas 

porque me fez pensar bastante sobre esse assunto, tipo eu tenho vários amigos 
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que nasceram ali junto de mim que hoje estão no mundo das drogas. Mas tem 

vários deles que já morreram infelizmente mas tem uns quatro que eu consegui 

ajudar ou seja convencer a sair dessa vida e hoje ele está indo para a igreja junto 

comigo. É por isso que eu não vejo problema em falar com eles pois todos eles tem 

salvação dessa vida!!! 

 

Logo que começou as oficinas na escola tive logo boa impressão, o trabalho 

voluntário e colaborativo, tive o sentimento que as assistentes sociais elas se 

importavam com os jovens como eles vem enfrentando a sociedade, vi que o 

sentimento deles era de transmitir confiança e que nós os alunos 

reconhecêssemos esses sentimentos, de deixar eles também confiar na gente. 

Fiquei muito feliz. Quando iniciou as oficinas tive um novo modo de pensar, de agir 

e de saber lidar com as opiniões dos outros e a cada oficina eu saía com um 

conhecimento a mais. E eu aprendi muitas coisas novas, me aprofundei em uns 

temas que as oficinas me propôs e eu sentia que a cada aula tinha um 

conhecimento a mais... 

 

Avaliação: 

 

As oficinas são pertinentes e necessárias.  

Essa opinião é compartilhada pelo diretor da escola, José Adriano Santos Sousa, 

que observa como resultado do trabalho do Viva a Vida uma mudança de 

comportamento dos alunos, valorizando-se mais como cidadãos.  “Viva a Vida tem 

ajudado muito, inclusive no relacionamento dos adolescentes em casa, com a 

família, e no tratamento um com o outro”. Para ele, vale muito a pena continuar 

com o trabalho, os temas abordados e as atividades são pertinentes e os 

problemas ocasionais com horários não são de forma alguma um impedimento, 

porém situações que podem ser contornadas.  

 

Pelos depoimentos finais dos alunos, percebe-se o quanto a participação em 

algumas oficinas ao longo do ano influenciou sua forma de pensar e de agir. 

Indícios de impactos positivos revelam-se nas falas dos alunos. A ação 

demonstrou, nesse caso, muita efetividade.  

 

Viva a Vida atingiu perfeitamente os resultados a que se propunha, com alto grau 

de eficiência e eficácia. Realizou 87 oficinas, apesar das dificuldades nas 

negociações de horários, com os poucos recursos disponíveis, atingindo 

plenamente os resultados propostos, com qualidade. A ação da educadora e da 

coordenadora de prevenção foi elogiada pelos alunos.  
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Vila Jovem 
 

Este é um grupo formado por Viva a Vida desde o ano de 2014, com alunos da 

escola onde antes a ONG trabalhava. É um grupo em que se entra por adesão e que 

tem o objetivo de realizar ações de multiplicação na comunidade, informando 

sobre prevenção ao abuso de drogas. Para tanto, fazem eventos na comunidade. 

Em 2015, realizaram dois eventos  em praças do bairro: um de varal literário e um 

sarau. 

 

O grupo conta com aproximadamente 20 adolescentes e jovens, sendo que dez 

podem ser considerados participantes de tempo integral e os outros dez, 

“flutuantes”. Reúnem-se duas vezes por semana, no contra-horário escolar, ou 

seja, no turno da manhã, no próprio prédio da escola. Às quintas-feiras, participam 

de oficinas; às sextas-feiras, recebem convidados que vêm tratar de um tema 

significativo para o grupo.  

 

A chamada para participar da avaliação foi aberta para todos os participantes do 

Vila Jovem e compareceram onze adolescentes com idades entre 15 e 18 anos.  

O roteiro da conversa procurou tocar nos seguintes aspectos:  o que significou 

participar do grupo; mudanças na vida de cada um, das famílias, do bairro; 

impactos dos temas que não debatiam antes: homofobia; bullying, racismo; DST-

Aids; gravidez na adolescência; avaliação das atividades realizadas em relação aos 

objetivos; propostas para o futuro.  

 

 Autoimagem  

 

Para o grupo focal, o Vila Jovem é visto como um grupo de apoio aos jovens e 

famílias das comunidades, com a intenção de tirar os jovens de drogas e de não ter 

o que fazer, e de apoiá-los em situações de homofobia, bullying e outras. A maior 

parte dos participantes entrou em 2015, porém quatro membros já vinham desde 

2014, da escola onde Viva a Vida trabalhava antes. Os jovens consideram 

importante afirmar pessoas de outras escolas, “gente da comunidade”, vêm 

participar de ações do grupo.  

 

Consideram-se um grupo “animado” e gostam de participar. “Fazemos coisas que 

nunca pensamos que íamos fazer, como a oficina de máscaras africanas”.  

 

 Pertinência e efetividade 

 

Consideraram os temas de drogas, álcool, violência e racismo os mais 

significativos. Acham importante ter um espaço no qual podem debater entre si 

sobre esses assuntos: “aqui temos oportunidade de falar, com os pais, não dá”.  
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Alguns afirmaram que tinham noções muito rudimentares sobre todos esses 

temas e que no Vila Jovem intensificaram e melhoraram seu conhecimento. Acham 

importante ouvir as opiniões dos outros e aprender. 

 

Alguns ressaltaram a importância de se sentirem como “exemplos” para os 

demais, de colocarem em prática o que aprendem e debatem no grupo. Houve 

depoimentos sobre mudança de atitudes: “hoje não faço mais certas coisas que 

fazia”; “mudei de opinião sobre alguns assuntos”; “aprendo cada vez mais”.  

 

Na opinião do grupo, o Vila Jovem “é legal” e deve continuar, por ser um espaço 

onde se pode debater assuntos tabus ou difíceis; onde se ganha conhecimento e se 

aprende mais sobre o que é correto e o que não é. Um dos participantes fez um 

depoimento sobre sua mudança de atitude em relação a falar em público, algo que 

antes não conseguia, mas hoje vai nas salas de aula e fala diante de todos, soltou-

se mais, gosta de fazer a divulgação do trabalho, sente-se mais familiarizado e mais 

confortável para falar. A ideia de família foi recorrente, muitos afirmaram sentir-

se “como se estivesse em família”. Elogiaram o desempenho da educadora (Beth), 

que passa “atenção e carinho”.  

 

 Sugestões para melhorar 

 

Suas sugestões para melhorar o trabalho, num primeiro momento, foram 

relacionadas a dois aspectos.  O primeiro foi a camiseta – é um uniforme do grupo 

e reclamaram que deveriam poder customizá-la, já vem muito grande e fica feia. 

Acham que nas costas da camiseta deveria estar estampada uma lista com os 

nomes dos participantes e que a marca deveria ser mais evidente. “Gente da rua 

observa a camisa, que deveria divulgar mais o trabalho”. O segundo diz respeito 

ao espaço de reuniões e oficinas, que é na própria escola. Como é no prédio escolar, 

embora seja no contra-horário, têm que vir uniformizados, “de sapato, calça... se 

tivesse um espaço próprio a gente podia vir vestido mais à vontade”. Há ainda uma 

queixa em relação à sexta-feira como dia de reunião, que alguns gostariam de 

mudar. Porém, quando solicitei que escrevessem suas sugestões para melhorar o 

trabalho, outros aspectos foram levantados, como se pode observar abaixo.  

 

 Avaliação dos eventos realizados 

 

Em relação aos eventos realizados, avaliam que o sarau deu um bom resultado, 

além das expectativas. Não falaram dos demais eventos, embora se lembrassem 

da exposição das máscaras, do varal de poesia, e do evento negra de raiz. Também 

referiram que estavam em processo de gravar um jingle.  
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Participam na divulgação desses eventos, indo de sala em sala para comunicar. O 

sarau parece ter sido o evento mais marcante para eles porque participaram de 

todo o planejamento: como ia ser, a sequência da apresentação, os folhetos, a 

divulgação nas salas. 

 

 O que mudou na minha vida com o Vila Jovem? 

 

Mudou a minha forma de pensar sobre as drogas, o álcool. Me deu mais confiança 

para ajudar uma pessoa drogada ou alcóolatra. 

 

Mudou muita coisa, eu mudei meu modo de pensar, de agir, de falar. Mudei minhas 

atitudes com as pessoas, que antigamente eu era mais fechado com tudo entre 

outros.  

 

Mudou que minhas amizades foi para melhor.  

 

Aprendi coisas novas, como o uso de algumas drogas, o que pode causar no corpo. 

Mudei algumas atitudes, como me comportar.  

 

Mudou muita coisa, o meu modo de pensar sobre as coisas que as pessoas vivem 

no dia-a-dia, tive mais conhecimento sobre muitas coisas tipo as drogas, o bullying 

e etc.  

 

Mudou meu jeito de agir, de pensar, de tratar as pessoas que convivo. Me fez me 

sentir importante. Me fez ser mais ativo nas coisas que participo. Ajudou a 

melhorar a minha timidez e me trouxe e está me trazendo novos conhecimentos a 

cada dia.  

 

Muitas das minhas atitudes, ex: eu antes não conseguia acordar cedo mas hoje, 

com o Grupo Vila Jovem, eu tenho uma motivação para acordar, principalmente às 

quintas e sextas já acordo com o pensamento: “hoje tem G.V.J.”! 

 

Na minha vida mudou que eu comecei a trabalhar com pessoas que querem o 

mesmo objetivo que eu quero. E o Vila Jovem é uma terceira opção para eu sair do 

meu mundo e ir para um lugar mais tranquilo. O Vila Jovem me dá uma das 

melhores oportunidades que muitos não dariam. O Vila Jovem é como uma terapia, 

te deixa mais à vontade, te tira do conceito (ou conflito) que a sociedade te rotula.  

 

 Como o trabalho do Vila Jovem pode melhorar? 

 

Ajudando cada vez mais os jovens do bairro de Vilas de Abrantes a prevenir o uso 

abusivo do álcool na adolescência e juventude.  
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Pode melhorar, com o pessoal do grupo se reunir e sair pelas ruas divulgando o 

trabalho do Vila Jovem entre outros.  

 

A gente que faz parte do grupo ir divulgando nas comunidades, convidando mais 

pessoas como amigos de amigos, parentes e participar mais. 

 

Divulgando, organizar um lugar só nosso para se encontrar, tendo mais palestras, 

saraus em lugar público. 

 

No modo de comportamento da pessoa de agir e de pensar.  

 

A questão do espaço. 

 

Farda. 

 

E os dias poderiam mudar os horários. 

 

Algumas oficinas, ex: dança.  

 

Só mesmo a questão da camisa, do espaço que já está na hora de mudar, a camisa 

que não podemos cortar/apertar porque é muito grande e deveria mudar, colocar 

mais informação sobre o nosso trabalho, e colocar a camisa mais grossa e com 

fotos/nomes dos componentes.  

 

O trabalho do Vila Jovem está sempre melhorando a cada dia que passa e sempre 

vem com novos assuntos para os debates e que também o Vila Jovem está no portal 

do Vilas e também saiu em um blog na Paraíba, então o Vila Jovem saindo para 

fora da Bahia e sempre estamos dispostos a encontrar novos jovens para 

transmitir as nossas informações com outros jovens.  

 

Avaliação: 

 

O Vila Jovem tem uma autoimagem confiante e positiva; necessita maior 

amadurecimento sobre seus objetivos, porém está avançando muito bem dentro 

do que se propôs. A mudança para um local próprio, saindo do prédio escolar, 

pode realmente ser muito positiva – é algo que o Viva a Vida está buscando há 

algum tempo. Pelos depoimentos dos jovens, percebe-se a importância de 

participar desse grupo, levando a mudanças de pensamento, de atitudes, 

comparando o espaço do grupo a uma terapia, um lugar seguro e tranquilo e um 

espaço de criação coletiva, que anima a pessoa. Sem dúvida, totalmente 

pertinente como proposta de intervenção do Viva a Vida e com muita 

efetividade, com espaço ainda para melhorar, na medida que os jovens 
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internalizem mais o objetivo do grupo e tomem novas iniciativas como 

multiplicadores.  

 

Em termos de eficácia e eficiência, o trabalho foi realizado com custos mínimos 

e bons resultados. Há indicações de comparecimento de um público significativo 

nos eventos, o que é muito positivo em termos de alcance do objetivo de 

multiplicar a informação e a sensibilização sobre as questões de prevenção que 

são o foco do Viva a Vida. O trabalho pode ser mais eficaz na medida que o grupo 

amadureça e possa promover mais e novas situações de aproximação com a 

comunidade de Vila do Abrantes. Sem dúvida, o sarau parece ter tido um sucesso 

maior  que o varal de poesia e o evento negra de raiz também foi um momento alto 

do ano. Porém, o principal é a atitude os participantes, que estão felizes e 

animados com o grupo, com alto sentimento de pertencimento e muita vontade de 

agir como multiplicadores. Portanto, alto grau de eficácia do trabalho. 

 

Grupo de pais 
 

O trabalho com pais tem como objetivos fortalecer o vínculo escola-família-

comunidade através de participação nas oficinas em sala de aula dos próprios 

filhos; fortalecer o vínculo escola-família-comunidade através de participação nas 

oficinas para pais. 

 

Além das oficinas realizadas com um grupo de aproximadamente 50 pais do curso 

noturno do Colégio – que não são necessariamente pais dos alunos do turno da 

tarde, envolvidos nos outros grupos – o Viva a Vida realizou também encontros 

com o grupo de pais/membros das famílias e comunidade para a formalização de 

um Comitê de Pais e Comunidade.  

 

O trabalho das oficinas é baseado no método Amor Exigente, uma metodologia de 

apoio para as famílias aprenderem a lidar com o amor e envolve 

aproximadamente 50 adultos, alunos do curso noturno do Colégio. Participaram 

do grupo focal 22 pessoas, sendo dez homens e doze mulheres.  

 

 É importante o trabalho das oficinas do Viva a Vida?  

 

Consideraram, todos os participantes, que sim, é importante. A principal é razão é 

o fato de os pais não terem diálogo com os filhos e o Viva a Vida ajuda-os a reverter 

isso:  “hoje nos aproximamos mais, falamos sobre bebida, cigarro, droga”; “os 

jovens desabafam com o Viva a Vida”. 

 

De maneira geral, consideram o trabalho alegre e divertido. O Viva a Vida ocupa o 

espaço da aula, porém isso é considerado um benefício e não um problema. 
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Segundo o grupo focal, apenas três pessoas, das quase 50 envolvidas, 

consideraram negativo o Viva a Vida estar “tomando o tempo” da aula.   Porém, a 

maioria – no caso do grupo focal, todos os participantes – consideram o trabalho 

animado, interessante, no qual apendem coisas que não sabem, especialmente 

como educar os filhos. Um pai deu um depoimento de que “o projeto trouxe muita 

informação sobre como um pai deve fazer, sobre os direitos dos filhos e dos pais. 

“Eu não sabia que isso existia. Já criei meus filhos, agora não tem jeito mais, mas 

posso ajudar meus filhos a serem pais melhores do que eu fui”.  

 

 

 O que chamou mais a atenção, nesse trabalho?  

 

A dinâmica das oficinas é um grande destaque positivo. “A aula é animada, Deise 

(a educadora) é alegre”.  

Um momento significativo foi o café da manhã tipo piquenique realizado na escola, 

durante o qual  o grupo de pais interagiu com o grupo dos jovens (da tarde). 

 

Participaram dos eventos na praça, promovidos pelo Vila Jovem, considerando as 

iniciativas muito boas.  

 

Entre os temas tratados, destacaram: drogas; filhos, como conviver, como educar; 

como fazer a prevenção às drogas com os filhos; agressão homem-mulher, 

violência e bullying, preconceito/racismo, direitos e deveres, direitos humanos. 

 

O trabalho de desenhar as famílias e apresentar o desenho foi considerado um dos 

pontos altos das oficinas. O que mais chamou a atenção, sem dúvida, foi a carta 

para os filhos sobre o sentimento dos pais em relação a eles. A entrega dessas 

cartas aos filhos, que está sendo feita pelo Viva a Vida, estava gerando muitos 

resultados positivos e havia uma certa ansiedade daqueles cujos filhos ainda não 

haviam recebido a carta. Muitos disseram que nunca na vida haviam pensado em 

expressar amor aos filhos. Uma das mães deu um depoimento emocionado, 

dizendo que ao chegar em casa “só gritava e picava o chinelo, o cinto; aprendi a 

falar com mais paciência, com carinho. Respiro, conto até dez e falo com carinho”. 

O resultado é que hoje os filhos ajudam com a casa, arrumam, lavam... Com 

paciência e carinho ela está conseguindo o que não conseguia com gritos e 

pancadas. Disse – e foi acompanhada por muitas outras vozes, de mães e de pais – 

que nunca havia parado para pensar nos filhos como sujeitos de direito, nunca 

havia pensado no amor que existia entre ela e seus filhos e na força desse 

sentimento. Todos estavam muito contentes com as mudanças positivas na vida 

familiar a partir da maior compreensão e tolerância dos pais para com os jovens e 

da descoberta, pelos pais, de seus próprios sentimentos positivos para com seus 

filhos.  
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 Sugestões para melhorar o trabalho: 

 

Divulgar mais o trabalho em toda a comunidade 

 

Fazer mais trabalho na praça que fica mais perto; mais apresentações de teatro 

Interagir com música, trazer mais arte para o grupo dos pais 

 

Seria bom esse trabalho em todas as escolas 

 

Ter um horário só para a aula do Viva a Vida, sem ter que negociar com outras 

aulas, para não haver a sensação de estarem perdendo aulas; ter mais tempo para 

as oficinas; que as aulas do Viva a Vida estivessem dentro da carga horária 

regulamentar do curso.  

 

Para 2016, o Viva a Vida deveria continuar a trabalhar os assuntos que já vem 

tratando, aprofundar mais.  

 

 O que foi mais importante para você neste ano de trabalho com o Viva a 

Vida? 

 

(Respostas por escrito, anônimas):  

 

Para mim foi muito importante porque falou muito bem sobre as drogas, porque 

é muito importante para nós entender sobre as drogas que nós levamos para todas 

as crianças. 

 

O que foi mais importante nesse ano nesse trabalho Viva a Vida para mim foi sobre 

as drogas. 

 

Deise é uma professora muito alegre. E a dinâmica que mais me chamou atenção 

foi a família que a gente apresentou, que meus filhos riram muito.  

 

Para mim foi muito importante este projeto. Chamou muito a minha atenção como 

reagir sobre o racismo e a violência doméstica. Eu tive uma grande mudança com 

o meu comportamento em casa com minha família aprendi lidar com calma e 

paciência com eles. Gostei muito e gostaria que o projeto continuasse. Obrigado. 

 

O que foi significativo no Viva a Vida foi muito significativo para mim sim todos os 

temas que foram abordados nas reuniões foram importantes para me ajudar para 

que eu refletisse dentro da minha casa, principalmente com a minha filha.  
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Durante o ensino do Viva a Vida o mais importante para mim foi ter mais paciência 

com nossos filhos, aprender a escutar a necessidade de cada um deles e como 

evitamos com que nossos filhos não encontre o caminho errado. 

 

O que foi importante para mim o ensino falando de que é importante cuidar da 

natureza. 

 

Eu aprendi a conversar mais com a minha família, ter mais respeito e prevenir as 

crianças das drogas e não ter preconceito. 

 

Para mim foi tudo importante porque descobri coisa maravilhosa e aprendi muito 

o assunto em geral é muito bom. A cartinha, tudo de bom. 

 

O importante para mim foi o conhecimento que eu levei para minha casa e para a 

minha família. Aprendi a respeitar os direitos deles e eles aprenderam a respeitar 

os meus também. 

 

O que foi importante para mim foi as palestras falando como devemos manter 

nossos filhos fora das drogas. 

 

Projeto Viva a Vida foi muito importante para mim. O que mais me chamou 

atenção foi sobre o racismo e violência contra as crianças e adolescentes e o 

bullying. 

 

Foi importante porque está educando o jovem no caminho certo. 

 

Durante o ano eu gostei do filme de Nelson Mandela lutando pelo direito do negro 

na África. 

 

Para mim o mais importante foi falando sobre o racismo, a droga, o abuso sexual 

e principalmente a família. Como devemos amar e respeitar os filhos, o marido, a 

família e os amigos. Amei todos. 

 

Foi importante para mim saber que devo mostrar para minhas filhas (Viviane e 

Tainara) o quanto eu amo. É muito importante para elas. I love you... 

 

A maneira de juntar a família, como se comunicar uns com os outros dentro de 

casa. 

 

Para mim a importância do projeto como um todo á a informação e a quebra de 

tabu entre as famílias. 

 

As dinâmicas. A palestra falando sobre a família. 
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O mais importante para mim foi a força de vontade do projeto Viva a Vida de 

incentivar as pessoas a ter uma vida melhor. 

 

Projeto Viva a Vida: foi muito bom que interagimos sobre nossos filhos, direitos e 

deveres. 

 

Grupo de teatro 
 

A avaliação do grupo de teatro não foi feita via grupo focal, porém por meio de um 

instrumento chamado inicialmente de Diário de Bordo, um caderno em que 

supostamente cada participante escreveria suas principais impressões sobre o 

trabalho. A consultora auxiliou a equipe na elaboração de um roteiro básico de 

observação para guiar os registros dos jovens. Tal roteiro compreendia:  

 

- o que mudou e porque 

- o que sentiu 

- o que pensou 

- o que aprendeu 

 

No entanto, até o momento da avaliação, os diários não tinham sido preenchidos.  

A proposta do diário é ser um instrumento que permita aos adolescentes e jovens 

registrarem, ao longo do ano, suas emoções, memórias e desejos. Para que isso 

funcione, no entanto, a dinâmica deve ser de ter uns minutos ao final de cada 

encontro para preenchimento do diário. O aprendizado institucional é de que não 

funciona apenas deixar os cadernos com os jovens e esperar que escrevam –esse 

registro deve fazer parte das atividades do grupo.  

 

A consultora sugeriu que a responsável pelo grupo fizesse um momento de 

avaliação com os participantes, de maneira que ali mesmo eles registrassem, ainda 

que de forma sucinta, suas principais observações sobre o ano com o teatro, 

iniciando por montar a linha do tempo do teatro com os alunos, com nomeação 

das etapas e com histórias individuais de mudança relacionadas com a linha 

coletiva. A partir daí, solicitar que registrem as respostas às questões do que 

mudou em sua vida, do que sentiu, do que pensou e do que aprendeu.   

 

Isso foi feito e os resultados serão organizados pela instrutora em fevereiro de 

2016. A proposta de Viva a Vida é de categorizar as respostas dos jovens e com 

isso construir melhores indicadores de fortalecimento.  

 

Na opinião da equipe, o teatro ajuda os jovens a se fortalecer para fazer escolhas 

saudáveis. A instrutora de teatro e a coordenadora de prevenção têm ouvido 
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depoimentos sobre aumento da autoestima, sentimento de pertencimento, jovens 

com mais coragem para falar das coisas que têm dúvida ou que os afligem. 

 

O grupo hoje conta com 18 a 22 jovens, fortalecido pela chegada de alguns alunos 

do teatro da instrutora Simone de outro grupo em Lauro de Freitas (município 

vizinho). Alguns participantes daquele grupo vieram se integrar ao grupo de 

Abrantes, com um resultado de fortalecimento para o coletivo a partir desse 

intercâmbio.  

 

As apresentações do grupo têm sido momentos significativos para o Viva a Vida, 

com um público considerado bom em termos de quantidade e com um resultado 

muito claro de fortalecimento dos alunos em seu próprio ambiente, quando se 

apresentam para toda sua comunidade. Os 22 jovens que participam do grupo 

passam por um intenso processo de criação, reflexão, pertencimento, e, com isso, 

se fortalecem. A proposta do grupo de teatro não é passar didaticamente uma 

mensagem explícita sobre abuso de drogas, mas é trabalhar as questões que são 

importantes para os jovens. A última peça criada pelo grupo falava da necessidade 

de relacionamento, de cativar o outro, de ter compreensão. O Viva Vida acredita 

que o teatro é uma estratégia privilegiada de trabalho na linha de fortalecer o 

jovem para fazer escolhas saudáveis, sem ter que necessariamente ser apenas um 

instrumento didático de repasse de informações. 

 

Há uma questão em aberto sobre como medir e registrar a opinião do público que 

assiste aos espetáculos. Uma proposta feita pela consultora é de criar um grupo de 

repórteres entre os participantes do Vila Jovem, que entrevistariam 

aproximadamente dez pessoas de diferentes idades e gêneros, ao final de cada 

espetáculo. O que importa observar, mais que algum tipo de mensagem explícita 

da peça, é o que aquela apresentação significou para quem assistiu – qual a emoção 

ao ver os jovens apresentando um belo trabalho em sua própria comunidade.  

 

Portanto, para avaliar o trabalho do grupo de teatro, há pelo menos duas 

dimensões a serem observadas: uma, talvez a mais relevante, é o processo dos 

jovens envolvidos no grupo, as mudanças em suas vidas, o significado do grupo de 

teatro em sua visão de mundo e em suas escolhas. A segunda é relacionada ao 

público e poderia, pelo menos inicialmente, ser apenas um registro aberto da 

reação das pessoas aos espetáculos: se gostou ou não, o que achou da peça, do 

assunto, da apresentação em si, dos jovens, da iniciativa. 

 

Um importante registro é que o grupo de teatro recebeu apoio financeiro para 

participar, em Feira de Santana, de um Festival Nacional de teatro amador.  A 

apresentação do grupo teve uma excelente repercussão e uma das curadoras do 

evento avaliou muito positivamente a peça, ressaltando o fato de os personagens 

serem bem definidos e de que cada jovem ator/atriz tinha oportunidade de 
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crescer e se mostrar dentro de seu personagem. Essa participação no festival em 

Feira de Santana foi um dos momentos significativos para o grupo, sobretudo por 

causa da avaliação elogiosa recebida.  

 

A instrutora observa que os jovens do grupo se sentem parte do teatro o tempo 

todo, têm um forte sentimento de pertencimento. Saem e depois retomam, voltam 

para o grupo. Há uma identidade do grupo, que começou muito pequeno, mas hoje 

cresceu. Houve dificuldades e ciúmes com as entradas e saídas de pessoas, mas 

hoje “os mais ciumentos já aceitam os novatos, os outros”.  

 

Avaliação: 

 

O grupo de teatro é sem dúvida uma estratégia excelente para o trabalho de 

prevenção, no sentido de oferecer aos jovens oportunidade de expressão, de 

criação, de autoestima e de pertencimento, fortalecendo-os para fazerem escolhas 

saudáveis, de acordo com a missão institucional do Viva a Vida. A instrutora 

Simone tem conseguido avançar muito com o grupo, o qual tem já um repertório 

de pelo menos duas peças. É uma atividade pertinente e que demonstra 

efetividade no alcance de resultados; também aqui, percebe-se a eficiência e a 

eficácia do trabalho do Viva a Vida, realizado com poucos recursos, superando 

muitas dificuldades e apresentando resultados de qualidade. Em termos de 

planejamento, o teatro já tem suas metas estabelecidas para 2016.  

 

FUNCIONAMENTO DA ORGANIZAÇÃO 
 

A equipe é composta de uma coordenadora geral, uma coordenadora 

administrativa, uma coordenadora de prevenção, uma professora/instrutora de 

teatro, educadoras/es, oficineiros/as e estagiária. Os contratos são de curto prazo 

e por serviço prestado, dependendo da duração dos projetos que apoiam as 

atividades específicas. No momento da avaliação, só havia financiamento 

garantido para parte das atividades em 2016.  

 

Na parte administrativa, a coordenadora avaliou que se voltou muito para os 

projetos, ficando com tempo insuficiente para se dedicar a ações mais 

burocráticas, como ir ao cartório, a Camaçari, preencher planilhas etc, o que levou 

a ter algumas pendências no final do ano. No entanto, a equipe avaliou que a 

demanda administrativa é grande demais para a carga horária da responsável pelo 

setor, ou seja, é impossível fazer tudo. Todos concordaram que a administradora 

tem feito um bom trabalho e o que a instituição está buscando são formas de 

aligeirar a carga: tentando criar sistemas mais eficazes, planilhas, mudar a agência 

do Banco e ter estagiários. O aspecto de frustração é que não conseguiram 

identificar estagiários interessados, ao longo do ano. Para 2016, a proposta é fazer 

cartazes e colocar nas faculdades e administração da região.  
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Outro aspecto avaliado é que a postura da coordenadora de administração precisa 

ser mais firme e que, por outro lado, a equipe tem que reconhecê-la como 

administradora e responder com mais eficácia, fazendo suas prestações de contas 

a tempo, o que evitaria atrasos para o setor administrativo. 

 

Quais foram os principais pontos fortes de Viva a Vida em 2015 e os aprendizados 

institucionais mais relevantes:  

 

Para estagiária (Cristina), sua expectativa de pegar conhecimento, de ter 

experiência de conviver com adolescentes, em escola, o que é novo para ele, que 

veio da área de saúde, foi atingida. Adquiriu conhecimento sobre a dinâmica de 

trabalho e sobre as oficinas. 

 

A coordenadora de prevenção, Évelin, avalia que a equipe soube fazer seu papel, 

com funções bem distribuídas, cada um sabendo exatamente o que vai fazer. Esse 

foi uma grande conquista do Viva a Vida, em sua opinião, e a recomendação é de 

manter esse formato. Hoje a equipe é propositiva, não vive de fazer queixas, mas 

dá um jeito para resolver as situações. Cada educador pode usar sua experiência 

com autonomia, o que é um aspecto muito positivo do Viva a Vida, na sua opinião.  

 

A professora/instrutora de teatro, Simone, considera que Viva a Vida tem feito um 

investimento grande na formação dos profissionais. Buscar formas de resolver as 

situações em equipe é um ponto forte da instituição, assim como o esforço de 

trazer gente externa para ajudar a pensar. É uma instituição na qual o profissional 

sente-se confortável. Ela citou um exemplo de uma crise pela qual o grupo de 

teatro passou e durante a qual ela recebeu um “apoio muito grande” de todos, 

ainda mais significativo porque ela estava se sentindo muito culpada e a equipe 

tirou dela esse sentimento. Por outro lado, ela tampouco se acomodou, refez a 

situação (em grande estilo, poder-se-ia dizer) para que o problema não se 

transformasse em algo maior. A situação envolvia a desistência de duas jovens que 

eram principais personagens da peça, pouco antes do festival nacional em Feira 

de Santana; apesar disso, Simone inscreveu o grupo, trabalhou para superar a 

ausência das jovens desistentes e a sensação de discórdia que elas causaram a 

princípio, e o resultado foi a avaliação positiva da peça no festival.  A coordenadora 

geral de Viva a Vida observa como a instrutora tem de fato o controle do grupo, o 

que é muito positivo.  

 

Principais ganhos de 2015: 

 

 Participação crescente dos jovens   

 Criação (ainda em processo) da política de proteção à criança com 

participação de Vila Jovem, dos pais, da diretoria 
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 Aprendizado: não correr antes de andar, fazer mais devagar, porém fazer 

sempre. A maior participação dos jovens e o processo de criação da política 

acima citada foram alcançados quando a instituição parou de correr e 

decidiu “andar menos rápido”.  

 Em termos da coordenação geral, houve uma confiança crescente em tratar 

com os financiadores, com uma comunicação mais clara. 

 Na área de comunicação, conseguiram produzir o folder, as fotos, o site 

 Teatro: foi feito muito aprendizado em como lidar com as diferenças 

internas no grupo e com a proposta de, para 2016, ter um curso/grupo 

básico e um avançado. 

 Uma constatação geral é de que o ambiente institucional atual do Viva a 

Vida favorece o crescimento das pessoas da equipe, inclusive o crescimento 

individual de cada um/uma, e do grupo.  

 

Linha de base: 

Foi feita uma rápida avaliação da Linha de Base elaborada pelo Viva a Vida e uma 

primeira observação da consultora é que é uma LB muito extensa, com 

demasiadas questões, o que não facilita de forma alguma sua aplicação com 

instrumento de M&A. Foi sugerido que a equipe reveja a LB, considerando para 

que esta deve servir e a necessidade da atualização dos dados periodicamente 

(pode ser num pulso anual), a fim de poder medir avanços em relação à situação 

inicial. A compreensão da equipe sobre a LB, sua função e seu potencial como 

instrumento de gestão ainda necessita ser aprofundada. A própria LB atual 

necessita passar por uma revisão. A recomendação da consultora é que se desenhe 

uma LB o mais simples e direta possível, respondendo aos objetivos, resultados 

esperados e indicadores do planejamento institucional.  

 

Vale ressaltar o grande esforço de Viva a Vida em exercícios coletivos de 

planejamento, em elaboração de instrumentos de registro e de verificação de 

alcance de resultados, em elaboração cuidadosa de relatórios, o que toma um 

tempo enorme da reduzida equipe institucional. Há avanços no planejamento 

estratégico e esforços para elaborar bons indicadores e meios de verificação em 

relação a impactos, buscando respostas para si mesma, para sua comunidade 

envolvida e para o diálogo com os financiadores.  

 

Muito a instituição tem feito, com poucos recursos e com ótimos resultados, tanto 

no que se refere à sua missão, como no plano do fortalecimento institucional. Viva 

a Vida é, hoje, uma instituição claramente organizada, com bom desempenho, 

resultados a mostrar e gerenciamento eficaz de recursos, de tempo e de pessoal. 

Tudo isso, porém, a um alto custo pessoal da equipe envolvida, com muita 

dedicação e militância.  
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Avaliação: 

A equipe está harmonizada, com pequenas dificuldades pontuais com um ou outro 

educador, porém sem maiores crises. As funções claramente definidas deixam 

todos seguros para agir. A forma como a coordenação geral vem trabalhando está 

atingindo os objetivos de fortalecer a instituição, ao mesmo tempo que possibilita 

o crescimento individual das pessoas envolvidas.  Há claramente uma grande 

eficiência no que se refere à realização das ações com poucos recursos – é mesmo 

impressionante tudo o que a instituição faz, com tão poucos recursos financeiros. 

Trata-se, em parte, da dedicação fantástica dos educadores e coordenadores 

envolvidos, que dedicam obviamente muito mais tempo aos projetos do que 

aquele contabilizado em seus respectivos contratos.  

 

Há uma dificuldade óbvia que é a de não conseguir manter a equipe a cada vez que 

um financiamento acaba – os educadores estão sempre sendo substituídos e 

muitas vezes não conseguem comparecer a atividades extraordinárias (como a 

própria reunião de avaliação) porque têm todos outros compromissos de trabalho 

para complementar sua renda. Para toda a equipe, porém sobretudo para a 

coordenação, a situação de não se ter um financiamento garantido para pelo 

menos dois anos, é uma situação que gera vários tipos de dificuldades e tensões 

que, no entanto, estão sendo bem administrados.  

 

Ressalte-se o alto grau de organização, harmonia institucional, desempenho, 

eficácia e eficiência da instituição, e amadurecimento da equipe.  

 

CONCLUSÕES  
 

A avaliação é positiva em todos os aspectos. Viva a Vida avançou 

significativamente nos últimos anos, estando em um momento de grande clareza 

institucional, com foco muito definido das ações e com desempenho eficaz e 

eficiente. As estratégias são pertinentes e efetivas no que se refere ao 

cumprimento da missão institucional.  

 

A proposta de conseguir uma nova sede, com espaço para funcionamento do Vila 

Jovem e do Grupo de Teatro, além do oferecimento de oficinas de arte-educação 

abertas para jovens da comunidade em geral, sem que necessariamente estejam 

vinculados à escola – aliás, como observa a coordenadora da instituição, muitos 

dos jovens que mais necessitariam de um trabalho desse tipo são justamente 

aqueles que não vão para a escola – pode dar um grande impulso ao trabalho.  

 

É importante continuar com as oficinas na escola, como demonstram os 

depoimentos dos jovens e dos adultos envolvidos. A escola é um ponto focal 

importante para o trabalho do Viva a Vida, uma porta de entrada significativa, 

porém não necessariamente a única. É importante dimensionar melhor a meta  
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quantitativa anual de oficinas, considerando as dificuldades de horários na escola, 

apesar do apoio da direção da mesma. Também é importante refletir se é mais 

interessante começar o trabalho em novas turmas ou continuar com as mesmas 

turmas de 2015, aprofundando o que foi iniciado.  

 

Viva a Vida estava refletindo sobre a proposta de, para 2016, centrar o trabalho 

apenas com os alunos mais vulneráveis, considerando o financiamento disponível 

e a capacidade operacional, tendo chegado a uma proposta de realizar oficinas 

intensas de 8 horas por turma, com alunos do 1o. ano, ao longo do primeiro 

semestre, e depois trabalhar com um grupo menos em projetos de intervenção na 

escola, no segundo semestre; com os do 2o. ano, trabalhariam apenas com os mais 

vulneráveis. 

 

Pelo menos em relação ao Plano de Vida, a recomendação é que se mantenham as 

mesmas turmas para finalizar essa etapa, que certamente trará muitas 

possibilidades de reflexão e de crescimento para os jovens envolvidos.  

 

A grande dificuldade é a instabilidade dos recursos financeiros, com a saída de 

financiadores, o término de projetos e a incerteza em relação ao futuro próximo, 

o que impede inclusive a manutenção da equipe de educadores vinculados à 

instituição. Pensando em ampliar o trabalho, oferendo mais oficinas em sua 

provável nova sede, a instituição se depara com a limitação de recursos e com a 

incerteza em relação a novos financiamentos.  

 

 


