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A ideia inicial de minha colaboração para o livro dos 35 anos da Vivendo era contar a 
história da escola associada à história política do País. Sendo uma escola predominantemente 
formada por pais e professores ligados direta ou indiretamente aos partidos de esquerda 
brasileiros, a proposta era mostrar como o caminho da escola se cruzava desde sua fundação no 
ocaso do regime militar, a redemocratização do país, as reformas liberais nos anos 90, a chegada 
do PT ao poder e sua queda em 2016. Após algumas conversas, contudo, percebi que a 
resistência política da Vivendo estava mais evidente no seu método pedagógico, a despeito das 
claras posições políticas manifestadas por seus associados durante toda a sua trajetória.  

Isso posto, passei a trabalhar a ideia de uma reportagem sobre a criação da escola em si, 
tendo em vista a inexistência desses relatos. A ideia era procurar os dezoito associados que 
constam na ata de fundação da escola e a partir daí escrever uma reportagem sobre sua origem. 
Tive dificuldades, contudo, em localizar essas pessoas e o curto tempo para que o material 
ficasse pronto era um impeditivo. Passei então a trabalhar com a ideia de entrevistas isoladas 
com os pioneiros da escola, aproveitando também para deixar registrados neste capítulo imagens 
dos primórdios da escola e a cronologia do embate com o Clube Vizinhança sobre a posse do 
terreno onde ela se situa.  

Em toda a pesquisa tanto nos documentos como nos relatos de pessoas ligadas à escola 
que consultei o nome de Neusa Zimmermann era lembrado. Encontramo-nos em um jantar no 
Sebinho em agosto de 2017. A ideia da conversa era retratar a ideia da criação da escola, os 
primeiros passos e o que ela e seus filhos levaram da escola para si durante toda a vida. Fica aqui 
a sugestão também de que outros pais possam levar esse projeto adiante, ouvindo outros 
pioneiros dessa incrível história da Vivendo.    

Este trabalho é um presente que deixo para minha mulher, Juliana, meu filho Antonio, e 
todos os pais, professores, funcionários e, claro, as crianças, que nos acompanharam nestes cinco 
maravilhosos anos na escola. A Vivendo nunca sairá de nós. Muito obrigado! 
 
Caio Junqueira Franco 
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Como surgiu a ideia da Vivendo? 
  
Foi uma criação coletiva. Éramos um grupo de dez pessoas, pais, mães e responsáveis que 
começou a pensar na escola. Tentávamos encontrar uma alternativa de educação diferenciada 
para nossos filhos e filhas. Nós discutíamos muito sobre o assunto e começamos a pensar em 
constituir uma escola. A ideia inicial era que fosse de Primeiro Grau, assim chamado na época, 
porque tínhamos crianças com idade para esse nível de ensino. 
  
Esse grupo veio da onde? 
  
Sou do Rio de Janeiro e vim para Brasília em 1980, acompanhando meu marido que foi 
convidado para trabalhar no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). Esse amigo nos apresentou ao Luís Fernando Tironi, funcionário Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) e que se interessou de imediato pela ideia. Tivemos a adesão de um 
técnico do CNPq, o Yashiro que incentivou à sua esposa, Massako, a integrar esse grupo inicial.  
Maria Ricardina era minha amiga, desde minha chegada em Brasília. Ela é uma pedagoga 
bastante inteligente, com reflexão teórica e prática, ambas muito boas. Junto, também, estava a 
Rosa, igualmente pedagoga. Esse foi o grupo bem inicial de constituição da Vivendo. 



 
Já conhecia Brasília? 
  
Nasci no Rio e estudei lá. Conclui a faculdade de Serviço Social em 1971, na Universidade do 
Estado da Guanabara (UEG), hoje Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Trabalhei 
no Rio e depois eu e minha família mudamos para a Amazônia, aceitando o convite para 
trabalhar na Extensão Rural, nos então territórios federais de Roraima e Amapá. Após nove anos 
voltamos para Brasília em 1980. 
  
Enfrentou o regime? 
  
O meu período na universidade foi de forte repressão militar. Estudantes presos, “olheiros” 
dentro das salas de aula e funcionário atuando como informante. 
  
E aqui você trabalhava com quê? 
  
 Trabalhei na Secretaria de Serviço Social do Distrito Federal, Serviço de Apoio à Pequena e 
Media Empresa (SEBRAE) na época CEAG-DF, de onde sou consultora autônoma até hoje.  
Integrei também, por dois anos, a equipe de técnicos do Instituto de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) quando da implantação do 1º. Plano Nacional de Reforma Agrária. 
  
E esse grupo que idealizou a Vivendo, como se conheceu? 
  
O que aproximou as pessoas do grupo inicial, anteriormente descritas, foi o desejo de possibilitar 
uma educação com maior liberdade e qualidade aos nossos filhos e filhas. E, para tanto, seria 
necessário um movimento associativo com a adesão de novas pessoas. A afinidade associativa 
foi tal que organizamos um grupo de compras no Ceasa. Nós nos revezávamos para as compras. 
Duas duplas iam durante a semana, de madrugada, para a aquisição de hortaliças por preço de 
atacado. Outras duplas se revezavam na tarefa de divisão dos produtos num ponto de 
convivência escolhido. Outras pessoas desse grupo de compras decidiram apoiar a constituição 
da escola também. O movimento associativo de compra compartilhada deu tão certo que o 
gerente do Ceasa veio falar comigo para saber como formamos o grupo e como se dava a gestão 
do mesmo, já que desejava montar um esquema próprio da instituição para fazer um esse serviço 
semelhante. Algumas famílias de nosso relacionamento que frequentavam o Clube Cota Mil (1) 
aos domingos com a criançada na mesma faixa etária mostraram-se, igualmente, interessadas 
pela ideia quando expúnhamos a proposta. 
  

Todos esses que constam da ata (2) de formação estavam nesse grupo? 

  



Não. Algumas pessoas chegavam, discutiam e aderiam. Outras não continuavam. Algumas 
dessas que estão na ata chegaram depois da formação do núcleo inicial formado por mim, Tironi, 
Ricardina, Rosa e Massako. 
 
Vocês tinham atuação política? 
  
Nenhum dos integrantes do grupo participava de iniciativas de resistência política organizada. Eu 
e outras pessoas estivemos presentes em manifestações que exigiam a volta da democracia que, 
muito duramente, foi sendo retomada e que ainda está em construção. 
  
Vocês se relacionavam com quem era do movimento de resistência? 
  
As lutas da sociedade e, em especial, do segmento estudantil eram do conhecimento de todos. 
Honestino Guimarães (3), essa grande liderança universitária e hoje ainda reconhecida com seu 
nome em ponte e museu daqui de Brasília, eu conheci no Rio de Janeiro... 
  
Mas por que conheceu ele no Rio? 
  
Devido às suas atividades de liderança estudantil, Honestino ficava muito tempo sem ver sua 
filha que morava no Rio com sua mãe. Conheci, aqui em Brasília, a mãe de Honestino, a Maria 
Rosa, mulher amorosa e de muita fibra, com protagonismo importante em palestras e eventos que 
eram organizados pela UnB e outras entidades no período do desaparecimento de seu filho. 
  
O grupo inicial então ampliou suas ações para a concretização da Vivendo? 
  
Sim. Vivíamos esse sonho de poder fazer com que nossos filhos e filhas pudessem estar numa 
escola que não reproduzisse a ideologia dominante. A gente queria a escola como um espaço 
livre, democrático, no qual as crianças pudessem ser respeitadas enquanto pessoas com direito à 
liberdade, de participação na construção do conhecimento que lhes seriam ministrados. 
  

A escola então nasce como resistência mesmo? 

  
Era uma forma de resistência ao modelo pedagógico predominante. Ou seja, desejávamos 
salvaguardar nossos filhos e filhas de modo que pudessem se desenvolver como seres humanos 
criativos, que refletem, que buscam a sua independência, que possam dialogar sem somente 
repetir o que fosse colocado como a única verdade para eles. Por isso, tínhamos uma 
preocupação pedagógica grande. Sempre tivemos certeza de que não queríamos seguir nada já 
dado como pronto. . Então, buscávamos algumas luzes em filósofos e pedagogos com visão mais 



libertária, que acreditavam no papel de destaque da escola na formação de seres humanos que 
refletem, criticam e participam ativamente. 
  
 
Em quais filósofos e pedagogos vocês se inspiraram? 
  
Inspiramo-nos em Célesten Freinet (4) , Paulo Freire (5), Piaget (6). Célesten, por exemplo, 
dizia que a democracia do amanhã se aprende por meio da vivência da democracia na escola. 
Então, se você quer formar seres que buscam respeito na sociedade e que não sejam apenas 
conduzidos para pensar de determinada forma e com conformismo, tem-se que trabalhar desde a 
escola. O nosso Paulo Freire afirmava que, quando o ser humano compreende a sua realidade 
pode enfrentar o desafio da busca de uma solução. Piaget enfatizava que a primeira meta da 
educação é a formação de seres humanos que sejam capazes de formular coisas novas; pessoas 
que sejam criadoras, inventoras e descobridoras. 
  
O primeiro ano de aula foi em 1982? 
  
Sim. A escola começou de maneira informal . Alguns meses depois constituímos a Associação 
Pró-Educação Vivendo e Aprendendo como a entidade mantenedora. 
  
Como foi a escolha do local? 
  
Primeiro, procuramos a Secretaria de Educação do Distrito Federal visando obter a aceitação do 
desenvolvimento da proposta da Vivendo como uma experiência piloto dentro de uma escola 
pública.  Nosso modelo de ensino era o não seriado. A Secretaria achou a ideia difícil de ser 
implantada.  E alertaram que a nossa proposta encontraria impedimentos por não possuirmos 
uma proposta curricular, assim como pela não disponibilidade das instalações exigidas para a 
escola funcionar. Explicaram que deveríamos organizar um Jardim de Infância, uma creche. 
Decidimos iniciar com o Jardim de Infância, passando o espaço físico a ser a condicionante 
principal para o inicio do empreendimento.  Começamos uma busca frenética tendo sido 
visitados vários locais: igrejas católicas, Loja da Maçonaria, Centro Espírita, associações 
diversas dentre outros, sem sucesso. Bateu um desespero no grupo e até o medo de termos de 
adiar ou desistir. Resolvemos não esmorecer e seguir nossa busca. Foi então que, já cansados, 
decidimos visitar o Clube de Vizinhança da Asa Norte. O clube possuía uma piscina grande, 
quadra de esporte, sala da administração e uma área verde com um galpão. Em conversa com a 
senhora responsável soubemos que o clube funcionava com uma delegação do GDF (7) para a 
prestação de serviços esportivos e culturais à comunidade. Dissemos que queríamos fazer 
atividades com um grupo de crianças por um espaço de 12 meses. A responsável acenou 
positivamente mas cedendo, por meio de aluguel, apenas o galpão durante o dia, já que à noite, 
nas sextas-feiras, eram realizados bailes e reuniões culturais. Falamos que nos tiraríamos todos 



os móveis e materiais utilizados nas sextas-feiras do galpão.   E foi assim que conseguimos o 
espaço necessário e a permissão de uso da piscina e de outros espaços do clube. Não cumprimos 
o prazo de um ano e realizávamos negociação de permanência anuais. A importância e a 
aprovação da experiência permitiu a sua continuidade no galpão e na área verde, o que continua 
até hoje com novas construções de salas, parquinho, hortas etc. Mas isto não se deu de forma 
tranquila. Ocorreram alguns problemas. 
  
Com o quê? 
  
Por exemplo, as crianças utilizavam a piscina do clube. Primeiro, a responsável pela 
administração começou a implicar com os professores e professoras porque discordava da forma 
com que conduziam as crianças: "sem muitos limites”-, dizia. Falou que necessitava da área 
alugada e pediu para que nos retirássemos do local. Por fim, mandou construir uma cerca de 
modo a evitar que as crianças frequentassem a piscina e demais áreas do clube. 

A cerca surgiu quando? 
  
Acho que foi no terceiro ano que começaram a limitar o acesso. 
  
Até então só tinha o galpão? 
  
Sim. Mas a associação conseguiu que um pai que se dispusesse a construir, de forma voluntária, 
uma nova sala com os materiais de construção adquiridos pela entidade. Tempos depois foi 
construída nova sala para a escola. 
  
As tradicionais festas da Vivendo começaram nessa época? 
  
As festas sempre foram importantes para o aumento da receita da escola e assim fazer face a 
todas as despesas. Começaram, salvo engano, no segundo ano nesse galpão. 
  
Teve muita rejeição à ideia da escola? 
  
Algumas pessoas amigas, com as quais conversávamos, falavam que era um romantismo; que 
não iria funcionar; que professor/a quer ter patrão mesmo; que estão preocupados/as  com o 
salário que iriam receber. Essa ideia toda da autogestão era muito criticada. 
 
Como vocês respondiam? 
  
Dizíamos que confiávamos na viabilidade da parceria com os pais, mães e responsáveis, com os 
docentes e no desenvolvimento de ações de cocriação com as crianças. Estávamos inspirados 
naqueles filósofos e pedagogos que eu me referi.  Enfatizávamos que era esperado que os 



professores e professoras sentassem com as crianças, as ouvissem e planejassem com elas o que 
fazer. 
  
Quais foram os primeiros professores? 
  
Soube de duas professoras que haviam sido demitidas de uma escola com Jardim de Infância e 
Primeiro Grau.  Procurávamos uma pessoa que tivesse cabeça aberta, acreditasse nas suas 
capacidades e quisesse viver algo novo. Achamos que essas duas jovens professoras recém-
demitidas pudessem se interessar pela oportunidade que a Vivendo oferecia. Elas foram as 
primeiras professoras. Em seu primeiro contato com as mães pedagogas foi-lhes explicado a 
proposta e sobre a  liberdade que teriam de criar juntamente com as crianças e membros da 
associação. Elas perguntaram com que plano de aula iriam trabalhar. As pedagogas explicaram 
que seria um produto de uma ação coletiva a ser obtido num processo de participação de pais, 
mães, responsáveis, docentes e crianças. Elas se assustaram porque na escola em que trabalhou 
entregavam um modelo de plano que deveria ser seguido e desistiram. Perguntamos o motivo. 
Elas disseram: “Não sabemos o que fazer com tanta liberdade.”. Ninguém iria entregar modelos, 
algo pronto. Queríamos que a coisa brotasse dessa conjugação de saberes e isto pareceu muito 
novo e desafiador para elas. 
  
E como foi a busca pelo próximo educador? 
  
Tinha que ser alguém com nível superior, que acreditasse em si mesmo e interessado em 
desenvolver a experiência com as crianças. Falei com uma amiga da ideia da escola e ela disse 
conhecer uma antropóloga e a chamamos para uma entrevista. Vimos que ela preenchia os 
requisitos. Pareceu-nos ser  uma profissional que aceitava desafios e ao mesmo tempo de 
tratamento meigo com as crianças. Assim, veio a  Adélia. A equipe foi aumentando com a 
entrada do Gabriel que era uma pessoa da área de   Artes Cênicas. A partir dai vários outros 
educadores/as foram sendo agregados e outros substituídos. 
  

Por ser uma associação, havia problemas dos pais com os educadores? 

  
Começaram a  acontecer alguns problemas porque nós, pais, mães e responsáveis estávamos, 
desde o início, movidos pelo sonho de constituir essa escola em bases novas enquanto uma 
cocriação pedagógica. Não queríamos ficar só na gestão e isto resultou em alguns conflitos.   
Desde o começo professores/professoras sentiam um certo desconforto com nossa atuação na 
parte pedagógica. Mas nós não éramos mais leigos. Já tínhamos lido tanto, debatido tanto.... 
Além do mais, duas mães eram pedagogas. 
  
Como se davam esses conflitos? 



  
Eram questionamentos decorrentes de uma expectativa grande em saber se estávamos indo no 
caminho certo, de não impor nada às crianças, de não fugir da linha de uma educação 
transformadora que respeitasse as crianças como indivíduos. 
  
Como surgiu o nome da escola? 
  
Foi igualmente um resultado do pensar juntos. “Que nome devemos dar?”. Deveria estar 
estreitamente vinculada à ideia de forjar indivíduos críticos querendo uma participação ativa 
nesse processo. Então seria o quê? Viver, refletir, como Paulo Freire falava: “pensar sobre o que 
viveu e refletir para transformar”. Daí Vivendo e Aprendendo. 
  

No começo vocês chamavam a Vivendo de “escolinha”? 

A gente chamava escolinha, não no sentido de ser pequena, mas sim pela carga afetiva que a 
palavra representava. Vivendo e Aprendendo é um nome forte que traduz a capacidade de viver, 
aprender e transformar. Creio que foi do segundo ano em diante é que o nome de Vivendo foi 
mesmo adotado. 
  
Vocês se inspiraram em algumas experiências? 
  
A gente se inspirou em duas experiências. A Summerhill (8), que é também uma escola que 
trabalha a liberdade e o processo criativo para formar pessoas críticas e independentes. E a 
Escola da Vila (9) em São Paulo, que hoje já modificou bastante sua proposta inicial. É muito 
gratificante ver que, após 35 anos, a Vivendo continue a prestar serviços educacionais de 
qualidade, com o mesmo compromisso com que se edificou, tendo se tornado escola de 
referência e área de estagio para alunos da Universidade de Brasília. 
  
Já havia orientações específicas como de gênero e de religião? 
  
Nós acordamos que alguns assuntos como questões da sexualidade, gênero e religião deveriam 
ser tratados mais detidamente pela família da criança. Porém, professores e professoras deveriam 
lidar com as questões de forma a não estabelecer juízos de valor. 
  
Deu para seguir com essa orientação? 
  
Deu sim, mas com problemas que iam sendo enfrentados sempre que ocorriam. Teve uma época 
que teve atritos porque tinha um pessoal adepto de Rajneesh (10) e que ia à escola com aquela 
roupa vermelha, aquelas guias. Todo respeito a eles sabe. Era um orientador pedagógico. Falei 



com os pais e dei uma encabeçada nisso, mas ficou um atrito. Disse que se fosse assim quem é 
de umbanda pode vir, um padre também.  
  
Posso concluir que Paulo Freire é a maior inspiração da Vivendo? 
  
Ele foi um dos principais inspiradores.  Paulo Freire dizia que a gente tem que conhecer o 
contexto sócio-político em que se vive. Inclusive o método de alfabetização que ele propôs era a 
de não levar situações hipotéticas ou distantes para o aprendiz, mas sim  de suas  próprias 
realidades. 
  
Como assim? 
  
O  método Paulo Freire  trabalha com  “palavra geradora”, como, por exemplo, tijolo. O que é o 
tijolo? Quem trabalha com tijolo? Tijolo serve para quê? Para fazer casa. Mas tem casa 
diferente? Quem mora em uma casa menor e em uma maior? Por que tem essas diferenças? O 
que essas pessoas fazem para serem diferentes? Por que algumas vivem em uma casa mais 
apropriada e outras não? Por esse caminho a pessoa vai aprendendo.  É o refletir criticamente 
para entender uma realidade e querer participar ativamente para a sua transformação. Desta 
forma, o processo de aprendizagem vai ocorrendo de maneira mais fácil e instigante. 
  
 Quais são os outros inspiradores? 
  
O Célesten enfatiza isso também. “A pedagogia trás em seu bojo a preocupação com a formação 
de um ser social que atua no presente.” Quer dizer, a pessoa não pode aprender como se estivesse 
deslocada do contexto dele e da responsabilidade que ele tem ali enquanto participante do 
mesmo. A pessoa vive a realidade, reflete sobre ela de forma crítica e pensa: “o que eu faço 
agora? 
  
Por que “associação pró-educação” acompanha o nome da Vivendo? 
  
Porque a entidade mantenedora tinha que ser uma ONG. Ter um formato que explicitasse  essa 
característica de iniciativa associativa e não ser uma empresa com objetivo de lucro. 
  
E o slogan “recriada diariamente desde 1982”? 
  
Isso foi depois do meu período de atuação na escola. Mas é essa ideia mesmo. Vivendo, 
aprendendo, transformando. Aceitando o desafio da mudança sempre, da necessidade de 
mudança, de não ser aquela coisa fechada, estática. De ter a noção de movimento. 
  



A ideia do “não gostei” (11) e dos “combinados” (12) adotada na escola com as crianças 
vêm desde o início? 
  
Não. Isso veio depois. 
  

Você ficou ligada à escola até quando? 

De 1982 até 1984. 
  
E depois? 
  
Foi um desafio. Uma das  minhas meninas  já havia passado da fase de Jardim um e dois e, como 
não havia o primeiro ano com a alfabetização na Vivendo ela precisava sair. A minha outra filha 
de quatro continuou. E aí foi uma dureza. Para onde levar minha filha de seis anos?  Até hoje o 
fato deve se constituir  em grande dificuldade  para  pais, mães e responsáveis que deixam a 
Vivendo. E aí comecei a buscar escolas. Foi sugerida pela Ricardinho uma escola pública que  
havia implantado um método pedagógico diferente. Levei minha filha para lá. Minha 
compreensão  era a seguinte: não devemos ficar de fora criticando o ensino público existente.  
Era necessário ajudar numa transformação estando dentro da escola . 
  
Qual foi a  escola? 
  
A primeira escola que minha filha frequentou  depois da Vivendo foi  pública  da 415 Norte já 
que estavam adotando uma metodologia diferenciada. A permanência na escola  durou pouco 
tempo, pois nos mudamos para Campina Grande na Paraíba onde fui fazer mestrado em 
Sociologia, que acabei finalizando na UnB. Ao voltarmos para Brasília no segundo semestre de 
1985, decidi matricular minha filha na Escola Classe da 708Norte. 
  
E como foi a experiência ? 
  
Muito desafiadora. A escola atendia a, aproximadamente, 70% de crianças residentes numa área 
denominada “Invasão do CEUB” (13).  Não obstante a importância de minha filha poder 
conviver  com crianças de outra realidade socioeconômica  varias ocorrências a deixaram 
insegura. E por quê?  Minha filha, ao contrário da maioria das crianças da escola, conseguia se 
alimentar bem em casa. E recusava a merenda de macarrão com sardinha, por exemplo. Estava 
acostumada a comer biscoito, frutas e sucos, muitas vezes de forma compartilhada como ocorria 
na Vivendo. Passei a enviar este tipo de lanche para ela o que foi outro motivo de dificuldade. As 
demais crianças queriam comer o que ela havia levado e, apesar de não ter problemas para 
dividir, sentia-se pouco confortável. Outra situação que a deixava triste era que as crianças 



rabiscavam seus cadernos e levavam seus lápis e borrachas. Eu explicava que era uma reação de 
não conformação com o fato de não possuírem o mesmo acesso a àqueles bens. 
  
Como você resolveu isso? 
  
Eu assumi a presidência da APM e verifiquei que seria muito oportuno  estimular as professoras 
para um trabalho diferenciado. Em reunião, sugeri a adoção  de um trabalho, onde a realidade 
daquelas crianças da invasão servisse de  material para uma reflexão do mundo em que elas 
vivem.  Uma das ideias surgidas foi criar um vinculo das crianças que vivem realidades 
diferentes, através de cartas. Ou seja,  as crianças da escola da 707 Norte iriam escrever como é a 
vida delas aqui em Brasília e as crianças de  Boa Vista (Roraima), por exemplo, falariam como  é 
a vida na Amazônia. Os alunos e alunas das duas escolas contariam como é a sua alimentação, 
tipo de casa em que moravam, atividades de divertimento, transporte  etc. 

Deu certo? 
  
 A ideia foi bem aceita, mas ao refletirem  sobre a efetiva execução, as professoras levantaram a  
dificuldade que as crianças teriam na redação  dessas cartas,  que daria  muito trabalho sendo 
difícil realizar a  experiência. 
  
Você fez outras tentativas? 
  
Como eu tinha levantado a realidade de muitas famílias de alunos moradores da  chamada 
“invasão”, pensei em aproveitar a oportunidade de comemoração do Dia do Agricultor. Algumas 
famílias haviam sido expulsas do campo e viviam de forma marginalizada sem acesso a trabalho 
ou  renda adequada. Seria a oportunidade de valorizar essas pessoas e de trazê-las para dentro da 
escola. As professoras argumentaram que essas pessoas não atendiam aos convites formulados e 
que seria difícil convencê-las a participarem do evento. Insisti, propondo que o convite fosse 
feito com argumentos suficientes para levá-las a entender a importância da exposição de suas 
experiências de vida e trabalho no campo. A forma de abordagem pensada foi a de uma visita à 
comunidade o que ajudou na compreensão do interesse da escola em estar mais próxima de pais, 
mães e responsáveis pelas crianças. 
  
E como foi? 
  
Um morador falou muito bonito. Contou a história dele, que recebeu a terra do pai que por sua 
vez a recebeu de seu  avô;  que produzia macaxeira para o  consumo da família  e o que sobrava 
levava para o mercado. Falou com muito orgulho de ser agricultor. Quando ele acabou de falar 
eu enfatizei a importância do trabalho dele para a alimentação das famílias nas cidades. Ressaltei 
que ele havia nos transmitido conhecimentos valiosos de uma prática de vida e trabalho, o que só 
foi possível com a presença dele e dos demais membros de famílias na escola.  Ficou claro que, 



ao terem a oportunidade de falarem sobre seu contexto, sentiram que seu saber era respeitado e 
valorizado, o que teve como consequências uma maior presença nas reuniões da escola. 
  
Dá para dizer que você levou sua experiência da Vivendo para essa escola? 
  
Exatamente. Aquela afirmação que fiz se sustenta - não adianta reclamar de fora do sistema da 
escola pública dizendo que ela é ruim. Acho até que elas têm uma série de razões para serem 
defasadas. Mas não adianta ficar aqui fora reclamando. Temos de estar lá dentro trabalhando. 
  
Teve mais casos assim? 
 
O meu filho de nove anos teve sua experiência em escola pública também. Eu o matriculei na 
Escola Classe da 304 Norte para onde foram mais três crianças que tiveram de sair da Vivendo. 
Era uma escola de classe média. Para se ter uma ideia, em alguns dias a merenda era bolo de 
chocolate com sorvete. Com a mesma convicção de que deveríamos contribuir para a melhoria 
do ensino, um ex-pai da Vivendo assumiu a presidência da Associação de Pais e Mestres (APM). 
Eu fiquei como secretária. Uma estratégia adotada para inicio do trabalho da APM  foi conhecer 
o eu as crianças achavam da escola por meio de uma sondagem de opinião. Foram duas as 
perguntas feitas: O que eu gosto na escola? O que eu não gosto na escola? 
  
E o que ocorreu? 
  
A grande maioria das crianças respondeu ser a merenda e como segunda resposta apontaram a 
senhora que preparava a merenda. E sobre o que menos gostavam falaram dos gritos das 
professoras e dos castigos que elas davam. Entregamos o resultado da sondagem de opinião a 
diretora. E solicitamos que conversássemos com as professoras. Elas falaram não acreditar no 
resultado da pesquisa e que deveria ser a posição de uns poucos alunos. As professoras disseram 
que, às vezes, elas reclamavam do barulho na sala. Perguntamos  por que os castigos eram tão 
aplicados. Uma das razões dadas foi que na hora do recreio as crianças colocavam o pé na parede 
e estavam sujando a parede toda. 
  
Como foi a reação? 
  
A diretora estava aceitando saber o que as crianças estavam sentido, mas as professoras disseram 
que se a nossa intervenção não fosse terminada elas iriam pedir transferência da escola. 
  
Houve outras iniciativas na 304 Norte? 
  
Nós queríamos saber a opinião dos pais e mães sobre assuntos ligados  à escola. Mas como 
deixavam e buscavam os filhos/as sem entrarem no prédio, pensamos:  já que eles não entram, 



vamos mandar para casa umas perguntinhas bem simples em um papel. As crianças podem trazer 
as respostas e depositar em uma urna a ser colocada na porta da escola. Assim foi feito. Mas num 
belo dia a urna desaparece. Começamos a perceber que estava ocorrendo uma reação bastante 
forte das professoras junto à diretora. Esta nos procurou e solicitou a suspensão de nossas ações, 
ainda que ela tenha achado muito interessante saber o que as crianças e os pais e mães sentiam. 
Contei tudo isso para  evidenciar como a participação na Vivendo estimula também aos pais e 
mães na continuidade de ações enquanto sujeitos críticos e criativos. 
  
Inclusive é outro slogan da Vivendo: “onde as crianças brincam e os pais aprendem”. 
  
É. Algo para transformar essa ação educativa que está aí. 
  
E seus filhos, como você avalia que eles saíram da Vivendo? 
  
Escuta só o que aconteceu. Em Campina Grande matriculei minha filha, ex-aluna da Vivendo, 
que estava com 5 anos, em uma escola particular muito recomendada. Um dia ao chegar na 
escola para buscá-la sou comunicada que para buscar minha filha na Diretoria. Cheguei lá e a 
diretora me disse que a menina chegou em sua sala dizendo: “Eu pulei a janela da sala e vim aqui 
porque a professora me chamou de pestinha e eu não sou pestinha”. A diretora contou que  foi 
saber com a  professora o que havia ocorrido. E a explicação foi: meia  hora antes da saída,  as 
crianças tinham que ficar com a cabeça abaixada esperando os pais  e mães. Se não o fizessem  a 
professora brigava com as elas. Minha filha não ficou. A professora então a chamou  de pestinha 
por seu comportamento e saiu fechando a porta. Minha filha pulou a janela com um coleguinha 
foi para a Diretoria reclamar. A diretora me disse que não queria dar queixa dela, mas sim falar 
que ficou muito surpresa com a  sua reação o que demonstrou possuir  amor próprio. Ela não 
aceitou ser chamada de pestinha e veio aqui dizer isso. Você vê como o aprendizado da Vivendo 
segue dando suporte  às crianças?! Elas  saem da Vivendo com isso, amor próprio, sabendo que 
merecem  respeito o que elas exigem. 
 
 
1 - Cota Mil - Um dos clubes mais antigos de Brasília. Localizado no Setor de Clubes Sul, na 
beira do lago Paranoá, foi fundado em 3 de novembro de 1959.  
 
2 - Ata de fundação da Vivendo e Aprendendo, datada de 28 de outubro de 1982. 
 
3 - Honestino Guimarães (1947-1973) - Principal liderança estudantil de Brasília. Estudante de 
Geologia da UnB, foi presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília 
(FEUB). Foi preso quatro vezes, sendo que depois da última prisão, em 1973, nunca mais 
retornou. O atestado de óbito só foi entregue a família em 1996 sem constar a causa da morte.  
 



4 - Celestein Freinet   (1896- 1966) - Pedagogo francês. Ele se identificava com a corrente da 
Escola Nova, anti-conservadora, e protagonizou as chamadas Escolas Democráticas. Segundo 
ele, além das técnicas pedagógicas, o ambiente político e social ao redor da escola não devia ser 
ignorado pelo educador. 
 
5 - Paulo Freire (1921 - 1997) - Foi um educador, pedagogo e filósofo brasileiro. Influenciou o 
movimento chamado pedagogia crítica. É também o Patrono da Educação Brasileira. Sua prática 
didática fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo fazendo 
uso de uma prática dialética com a realidade, em contraposição à por ele denominada educação 
bancária, tecnicista e alienante: o educando criaria sua própria educação, fazendo ele próprio o 
caminho, e não seguindo um já previamente construído; libertando-se de chavões alienantes, o 
educando seguiria e criaria o rumo do seu aprendizado. Destacou-se por seu trabalho na área da 
educação popular, voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência 
política. 
 
6 - Jean Piaget (1896-1980) - Foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, considerado um 
dos mais importantes pensadores do século XX. Defendeu uma abordagem interdisciplinar para a 
investigação epistemológica e fundou a Epistemologia Genética, teoria do conhecimento com 
base no estudo da gênese psicológica do pensamento humano. 

 
7 - GDF - Governo do Distrito Federal 
 
8 - Summerhill School - Escola que se localiza em Leiston, no condado de Suffolk, na 
Inglaterra. Fundada em 1921 pelo educador Alexander Sutherland Neill, é uma das pioneiras 
dentro do movimento das chamadas "escolas democráticas". Tornou-se ícone das pedagogias 
alternativas ao concretizar um sistema educativo em que o importante é a criança ter liberdade 
para escolher e decidir o que aprender e, com base nisso, desenvolver-se no próprio ritmo. 
 
9 - Escola da Vila - Escola construtivista fundada por professores em 1980 em São Paulo.  
 
10 - Rajneesh - Rajneesh Chandra Mohan Jain (1931- 1990), posteriormente chamado de Osho,  
foi líder religioso de uma seita de tradições dármicas, mestre na arte da meditação e do despertar 
da consciência. Apesar de sua formação e docência acadêmica em filosofia, além de ter sido 
campeão em debates, ele não se considerava um filósofo, mas sim um místico, .  
 
“Não gostei” (11) - Expressão utilizada pelos alunos e incentivada pelos educadores da Vivendo 
para que as crianças manifestem seu desacordo com alguma atitude de outra pessoa, seja ela 
criança ou adulto. 
 



“Combinados” (12) - Balizadores de convivência definidas pelas crianças da Vivendo com 
outras crianças e com os adultos da escola 
 
Ceub  (13) - Centro de Ensino Unificado de Brasília. Universidade particular de Brasília fundada 
em 1968.  
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REVIVENDO E COMPREENDENDO 
 

Rosa Maria Ramponi Serrão 
  

Um pouco de história... 
 

Foi nos idos de 1980! Chegados à Brasília com 3 filhos pequenos, começamos a busca por uma 
escola que atendesse às nossas expectativas de pais. Ingenuamente, acreditávamos ser fácil 
encontrar o que queríamos: uma escola preocupada com a formação do ser humano, que não 
tolhesse o desenvolvimento da criança e que, sem sobrecarregá-la, não descuidasse dos aspectos 
relacionados ao conhecimento. 
Logo tivemos nossas primeiras decepções, pois os "bons colégios" não abriam mão de seus 
"vestibulinhos" e iniciavam desde cedo o processo de alfabetização (entenda-se letras, sílabas e 
palavras enfiadas goela abaixo das crianças) porque "não dá para ficar brincando o tempo todo". 
Encontramos, por fim, uma escola instalada em um lindo espaço físico, que nos pareceu oferecer 
um ambiente acolhedor. Nova decepção, pois faltava uma proposta educacional consistente e 
motivadora para as crianças. 
Optamos, então, por uma escola pública que, nessa época, gozava de boa reputação. Com o 
processo de eleição da Associação de Pais e Mestres constituímos um grupo de pais interessados 
em participar ativamente do processo escolar de seus filhos. Passamos a nos reunir e a idealizar 
uma proposta inovadora que pudesse transformar aquela boa escola na escola que sonhávamos. 
E o sonho era pretensioso: juntamente com a direção da escola iríamos à Secretaria da Educação 
com um projeto pedagógico que seria implantado como experiência-piloto naquela unidade 
escolar. Logo, porém, fomos despertados de nosso sonho para encarar a dura realidade: em uma 
reunião formal com todo o corpo docente e administrativo da escola ficamos sabendo que nossas 
ideias estavam sendo encaradas como uma invasão e uma interferência no trabalho da equipe. 
Aos pais, o papel de pais: acompanhar, do lado de fora, o progresso ou não de seus filhos e 
atender às solicitações da escola, colaborando (em geral financeiramente) para suprir as 
necessidades identificadas pela equipe visando a melhoria das condições de ensino. 
  
 



Um pouco de memória... 
 

Aquele grupo de pais continuou se reunindo e discutindo seu projeto. Descobrimos que não 
estávamos sós. Outros juntaram-se a nós e talvez fôssemos uns 10 ou 12 nessa época. Passamos a 
constituir o "grupo dos pais desesperados". Era assim que, divertidamente, nos intitulávamos. 
Quem éramos? 
Pais descontentes com os procedimentos pedagógicos das escolas de seus filhos. Rosa Maria e 
Serrão, Solange, Neusa e Jorge, Maria Alice e Tironi, Aloilson e Cira, Rosa Maria Saad... 
impossível lembrar todos! 
O que queríamos? 
Basicamente, uma escola que desenvolvesse em nossos filhos: 
·         a capacidade de pensar criticamente; 
·         a criatividade; 
·         o prazer em aprender; 
·         o gosto pelo conhecimento. 

Como? 
Entendíamos que era necessário: 
·         haver maior liberdade na escolha dos conteúdos a serem trabalhados e do momento 

oportuno para desenvolvê-los, dando prioridade à ocasião, aos assuntos reais e do 
interesse da criança; 

·         concentrar o trabalho sistemático nos instrumentos de acesso ao saber, traduzidos no 
estudo das formas de comunicação e expressão e da linguagem matemática, que 
constituiriam os fios condutores do processo pedagógico; 

·         desenvolver valores humanos e trabalhar a atitude nas diferentes situações enfatizando 
o respeito, o limite, a honestidade, o estar junto com o outro, o cuidado com o corpo, com 
a alimentação, com a vida saudável... 

Era tudo muito simples. Queríamos crianças aprendendo felizes, queríamos que elas se 
tornassem seres humanos no sentido pleno. 
  

Um pouco de vitória... 
 

É bom lembrar que tínhamos algumas noções de construtivismo, mas nunca havíamos ouvido 
falar de Emília Ferreiro e da Psicogênese da Língua Escrita. Talvez já se falasse em 
multidisciplinaridade, mas não se imaginava que ela caminharia para a inter e 
transdisciplinaridade. Nada sabíamos, também, sobre os 4 pilares da educação para o século 
XXI, que vieram a ser formulados em 1998: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 
viver junto e aprender a ser. 



No entanto, lá estavam todos esses princípios, além de outros igualmente importantes, e 
sabíamos que nosso sonho era possível. 
A persistência, empenho e dedicação de alguns membros do grupo tornou-o concreto. 
De nossa parte, não pudemos usufruir dessa realização pois a faixa etária de nossos filhos já 
ultrapassava aquela que inicialmente seria atendida. Logo voltamos para São Paulo e procuramos 
matriculá-los em escolas então chamadas alternativas, pela diferenciação de suas propostas 
pedagógicas que, no entanto, se assemelhavam à nossa. 
Temos muito orgulho de nossos 3 filhos, Cristiano, Paula e Flávia, para quem idealizamos essa 
escola e que hoje já estão formados e são excelentes pessoas. 
Voltando à Brasília em 1996 soubemos da continuidade daquele trabalho. 
Recentemente, comparecendo ao I Seminário da Vivendo e Aprendendo sentimos a alegria de 
ver aquela ideia concretizada, modificada, adaptada e enriquecida pela participação de outras 
pessoas. 
Sentimos, também, a alegria de ver que aquela escola sonhada para nossos filhos estava 
cumprindo seu objetivo para os filhos de tantos outros pais. 
Compreendemos, finalmente, que "o feitiço virou a favor do feiticeiro" pois, se na época nossos 
filhos não usufruíram da escola, hoje temos uma filha psicóloga que atua como professora na 
Vivendo e faz do seu dever um prazer. 
Filhos felizes: isso era tudo o que sempre quisemos! 
  

 

Antonio em 30 de Maio de 2014. 


