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Vivendo e Aprendendo:
Educação, Contestação e Associativismo

A
Em 1982, um pequeno grupo de pais e mães resol-
veu criar em Brasília uma escola diferente. Eram 19 
pessoas, entre as quais pedagogas e acadêmicos, 
que estavam insatisfeitas com o modelo educacional 

do regime militar e queriam uma escola na qual a criança 
fosse reconhecida como sujeito capaz de pensar, criar e 
fazer escolhas. Ansiavam também por um modelo em que 
a própria convivência dos diversos agentes envolvidos no 
processo educativo fosse, em si, uma experiência trans-
formadora. Foi por isso que, em outubro daquele ano, eles 
fundaram a Associação Pró-educação Vivendo e Aprenden-
do, uma entidade sem fins lucrativos que funcionava em um 
pequeno galpão. A primeira turma tinha oito crianças. 
 
Nestas mais de três décadas, a Vivendo construiu sua es-
trutura, sua equipe pedagógica e aprofundou sua forma de 
gestão. Hoje, seis salas coloridas abrigam crianças dos dois 
aos seis anos, divididas nos turnos matutino e vespertino. 
Devido ao trabalho alternativo e espírito contestador, a es-
cola tornou-se referência em educação infantil em Brasília 
e manteve diálogo frequente com outras iniciativas inovado-
ras. Participou de conferências, seminários e fez parcerias 
com docentes da Universidade de Brasília (UnB), se tornan-
do objeto recorrente de estudos e pesquisas universitárias. 
 
A ampliação e o reconhecimento não alteraram os princí-
pios básicos da escola e o modelo pelo qual pais, educado-
res e crianças da Vivendo não são clientes, consumidores, 
empregados ou colaboradores. São associados e, por isso, 
instados a participar de forma ativa da discussão peda-
gógica, da rotina de sala de aula e da própria construção 
continuada da associação.

Um turno na Vivendo

As quatro horas que as crianças de cada turno passam na 
escola são divididas em atividades distintas. Há uma rotina 
estruturada utilizada por todas as turmas, e o conteúdo das 
atividades varia conforme o ciclo e a idade das crianças.

Roda inicial - os primeiros 30 minutos são dedicados à so-
cialização do grupo, com estimulo à oralidade e à escuta. 
A roda também serve para pesquisas, estudos, diálogos e 
investigações sobre os projetos de cada turma.

Primeira atividade - os 30 minutos seguintes são destinados 
a atividades cognitivas e de expressão, como pinturas, cola-
gens, desenhos, modelagens, jogos e explorações musicais.

Parque - a Vivendo dá uma importância enorme às brinca-
deiras das crianças. Por isso, todas passam uma hora por 
turno brincando - com o acompanhamento e apoio dos edu-
cadores - de subir em árvores, correr na grama, observar 
formigas e outros bichinhos, colher frutas, escorregar, se ba-
lançar, fazer bolos de areia. É um momento em que, muitas 
vezes, as crianças definem suas próprias atividades brincan-
do com aquilo que mais gostam.

Lanche - cada criança leva seu lanche para a escola, e os 
pais são orientados a não mandarem refrigerantes, biscoitos 
recheados, salgadinhos, balas e outros alimentos semelhan-
tes. A realização do lanche também é um processo coletivo e 
de troca. Cada sala conta com duas cestas de lixo - uma de 
lixo seco e outra de lixo orgânico - e uma cesta de partilha, 
na qual as crianças podem colocar o que não querem mais 
para compartilhar com os colegas.

O fora - é um momento destinado ao desenvolvimento cor-
poral e social das crianças, no qual a brincadeira popular, o 
jogo coletivo e o contato com desafios motores são ferramen-
tas de estímulo. As crianças pulam corda, brincam de escon-
de-esconde, de pega-pega, de corre-cutia e fazem circuitos 
corporais e sensoriais.

Segunda atividade - como a primeira atividade, é dedicada 
ao desenvolvimento cognitivo e expressivo das crianças.

Roda de história - o turno na escola se encerra com uma 
nova roda, desta vez destinada à valorização da literatura e 
da leitura. A contação de histórias é feita por educadores, 
crianças, pais e mães. As histórias da roda são lidas, canta-
das, recontadas ou inventadas.



Algumas das características da Vivendo

Os combinados

Na Vivendo, as regras não são impostas, são 
frutos de processos de reflexão nos quais 
as crianças são estimuladas a participar da 
tomada de decisões que as envolvam. Os 
“combinados” são uma espécie de acordo 
ao qual elas, crianças, chegam com ajuda 
dos educadores, em busca de caminhos que 
abarquem as necessidades de convivência. 
O combinado é mantido até que deixe de 
ser necessário ou que precise ser substituí-
do por outro.

O não gostei

Na Vivendo não há castigo, cantinho do si-
lêncio ou qualquer outra forma de punição 
para crianças. Quando há conflitos entre 
elas, é estimulado o diálogo e o uso do “não 
gostei”, expressão corriqueira na escola que 
representa a possibilidade de cada um ex-
pressar seus desejos, delimitando seus limi-
tes e reconhecendo os dos outros.  

O não rotular

A Vivendo compreende o ser humano, e em 
especial a criança, como ser pulsante, vivo, 
em constante processo de transformação, 
repleto de potencialidades e idiossincrasias. 
Por isso, o respeito mútuo, a solidariedade, 
a não utilização de rótulos e de diminuições 
são estimulados entre crianças, pais, mães, 
educadores e demais profissionais.

O dia da fruta

Cada criança leva seu lanche para a esco-
la, e a turma pode optar por, uma vez por 
semana, um grupo de pais levar o lanche 
de toda a turma. Nesse dia, são compar-
tilhados sucos naturais, frutas, tubérculos 
e legumes cozidos e outros alimentos não 
industrializados.

O dia da culinária

Uma vez por semana, educadores e crian-
ças preparam juntos um alimento, utilizan-
do a culinária como ferramenta de explora-
ção e reflexão para diversos temas. Cada 
criança leva um ingrediente - a parte - e 
reunidas elas cozinham o lanche coletivo 
– o todo.

A vertical

A escola reconhece a importância da convi-
vência entre as crianças de diversas faixas 
etárias. Nessa interação, pequenos apren-
dem com grandes, grandes com pequenos. 
Uns revivem seus processos observando 
outros, outros são impulsionados por aque-
les que já conseguem. E todos aprendem 
a ajudar, respeitar e admirar potenciais e 
diferenças. Por isso, toda sexta-feira, parte 
das atividades é feita com a reunião das 
crianças de todas as idades.

Os contratos dos educadores

Cada turma da Vivendo tem pelo menos 
dois educadores. Eles são contratados em 
regime de 40 horas semanais, das quais 
passam metade nas salas e a outra meta-
de realizando pesquisas e estudos e prepa-
rando relatórios e projetos para desenvol-
ver com as crianças. 

O processo associativo

As decisões mais importantes da Vivendo são 
tomadas em assembleias gerais, mas a asso-
ciação, conta com colegiados formados por 
pais e educadores que auxiliam no proces-
so de gestão da escola. Além de comissões 
para áreas especificas (comunicação, higiene 
e saúde, espaço, entre outras), há o Conse-
lho Pedagógico - que debate e acompanha 
projetos e ações pedagógicas - e o Fórum de 
Aprovação, Avaliação e 
Progressão (Faap), res-
ponsável pela seleção 
e avaliação dos educa-
dores. A diretoria da 
associação também é 
formada por pais e edu-
cadores e é eleita anu-
almente. A participação 
dos pais ainda é muito 
importante nas demais 
atividades realizadas 
na associação, como as 
duas edições da festa dos adultos (maio e 
setembro) e a Festa da Cultura Popular.


