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Entrevista feita por Caio Junqueira, pai do Antonio, aluno da Vivendo entre 2013 e 2017 
 
 
 
 

Quando você chegou a Brasília? 
 
Eu nasci em São Luís (MA). Sou de uma família de cinco irmãos. Chegamos em 
Brasília em 1974, durante a ditadura militar. Viemos em razão de um irmão nosso que 
nasceu com um problema grave de coração e surdez, em busca de tratamento. Minha 
mãe era funcionária pública do antigo Inamps e meu pai trabalhava na área cultural. 
Atribuo a ele meu interesse pela Antropologia, especialmente pelos povos indígenas e 
à minha mãe o interesse pela literatura, que sempre foi um fascínio para mim. A 
princípio, queria seguir no Jornalismo e passei no Ceub no início do ano de 1979, 
cursei um semestre no turno noturno, mas parei porque não tinha condições de pagar 
as mensalidades muito altas na época, eu ganhava pouco e as despesas dos meus 
pais eram grandes. Então prestei vestibular para a Unb e entrei no curso de Letras – 
Língua Portuguesa/Literatura Brasileira, em julho de 1979. Gostava muito do curso, 
tive bons mestres, mas depois passei a fazer algumas disciplinas optativas nas 
Ciências Sociais e me apaixonei pela Antropologia, onde tive outros grandes mestres, 
vindo a me formar nessa área anos depois.  
 
Então no ano de fundação da Vivendo, em 1982, você cursava Ciências Sociais? 
 
Ainda estava cursando Letras e quando chegou em 1983, aproveitando bastante 
créditos de Letras, pedi a mudança de curso para Ciências Sociais. Antes da Vivendo 
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eu trabalhei como recepcionista num escritório de vendas de carros, aos 16 anos. Aos 
19 anos comecei a trabalhar na Esaf/MF por contrato temporário, como auxiliar 
administrativa, e foi onde conheci a pessoa que viria a ser o meu marido e pai das 
minhas filhas. Também na Esaf tive a oportunidade de conhecer uma pessoa da área 
de Ciências Sociais. Era uma pessoa que se destacava por seu trabalho como 
professora na Esaf. Conversávamos muito. Quando o meu contrato na Esaf estava pra 
acabar, recebi uma ligação dessa moça, dizendo que queria me apresentar uma 
pessoa, a Neusa Zimmerman, amiga dela e que estava entrevistando jovens para 
trabalhar numa proposta interessante de educação pré-escolar. Me passou os 
contatos, eu falei com a Neusa e marcamos a entrevista.  
 
A entrevista foi na escola mesmo? 
 
Sim. Foi no galpão, onde já havia os famosos banquinhos e algumas mesas. Gostei 
logo daquele espaço amplo, cheio de árvores e atrás de um clube e das pessoas que 
estavam lá. 
 
Como era o espaço físico da Vivendo quando você chegou lá para a entrevista? 
 
Tinha uma churrasqueira de alvenaria bem grande, onde hoje são as salas azul e 
amarela, um galpão com dois banheiros, um vão entre eles com dois freezers velhos, 
na parte externa muito verde, alguns abacateiros, goiabeiras, mangueiras, 
pitangueiras e muita terra vermelha, barro mesmo! Ao lado do galpão moravam duas 
famílias (dois irmãos): a de Seu Paulo e a Penha, e a de seu Pedro e Laudenice.  
Tempos depois, quando a Vivendo começou, eles estranharam muito aquela gente 
meio “esquisita”, com aqueles professores alegres e barulhentos, com suas roupas 
coloridas, descalços na maioria, a gritaria da criançada... Mas foram se acostumando 
com a nossa presença e fizemos uma boa vizinhança, eles até viraram meio que 
guardiões da escola e grandes amigos. A própria presença daquelas famílias humildes 
ali dava um toque especial para a escola naquela época porque eles criavam patos, 
galinhas, papagaios, cachorros (tinha o Black, adotado pelas crianças e professores), 
uma gata preta chamada Bárbara, até um coelho. Era tudo solto, menos o Black. 
Lembro que um dia seu Paulo fez um laguinho artificial para os patinhos que nasceram 
perto da casa dele e íamos visitar d. pata e seus filhotes com as crianças. As galinhas 
às vezes invadiam as salas e era aquele alvoroço... Eles moravam em dois barracos 
de madeira que de certa forma também compunham o visual da escola. Ficaram muito 
tempo morando ali. Foram melhorando as casinhas deles aos poucos. Acho que 
saíram de lá em 2011 ou 2012, não lembro bem, eu já não estava mais na Vivendo. 
Foram despedidos pela última administração do clube, segundo soube. Mas no 
começo era tudo junto. O seu Pedro era vigia do Clube Vizinhança e limpava as 
piscinas do clube. O seu Paulo também era vigia do clube, se alternavam nessas 
tarefas. E todos vigiavam a Vivendo! 
 
A Vivendo usava o clube no começo, não? 
 
Sim. Em 1982 quem administrava o clube era uma senhora chamada D. Nilza, que era 
casada com um militar. Ficaram muito tempo à frente do clube. Ela teve dois netos, 
que estudaram na Vivendo e foram meus alunos. Depois desse período vieram 
sucessivas administrações do clube, mas sempre respeitaram “o povo da escolinha”, 
como nos chamavam. O clube tinha um salão (onde hoje fica a academia); dois 
banheiros, as duas piscinas, uma secretaria e o resto era gramado e o cimento das 
quadras de esporte. Onde hoje é o restaurante e a piscina de hidroginástica, havia um 
parquinho grande com areia e brinquedos. Havia uma parceria informal da Vivendo 
com o clube e as crianças podiam usar esse parquinho e as quadras, não as piscinas. 
Fora dali da entrada do clube (que era também entrada para a escolinha) tinha as 
árvores e algumas roseiras, cultivadas por Seu Paulo. Onde hoje é o gramado 
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sintético de futebol, era uma quadra cimentada, que tinha sido doada pelo clube para a 
Vivendo e que a gente utilizava muito, principalmente com atividades de circuitos de 
motricidade, lanches coletivos, desenhos com giz e carvão, casinhas, pinturas em 
papel craft, nossas verticais. Onde eram as casas de seu Pedro e seu Paulo, a 
Academia tomou conta e transformou na UBT. De clube de vizinhança, resta muito 
pouco: tudo virou uma grande e cara Academia.  Quando eu voltei em 2013 já haviam 
cercado a Vivendo e a passagem pelo clube não havia mais. 
 
E na parte de baixo, onde hoje é o parquinho da Vivendo? 
 
Era tudo capim e chão vazio, depois colocou-se brita, onde os pais paravam seus 
carros. A escola terminava no que é hoje a primeira cerca, que era toda coberta por 
uma trepadeira de flores lilás. Não havia as duas pistas que hoje tem ali na entrada do 
campus da UnB. Era um cerradão, cortado por uma pista apenas. Inclusive a gente 
explorava muito as espécies daquele Cerrado com as crianças, com passeios e 
piqueniques. O parquinho da Vivendo foi construído bem depois, acho que no final da 
década de 80, quando também organizamos um mutirão com todos os associados e 
as crianças para plantio de árvores (flamboyants, amoreiras, cajueiro...), renovávamos 
a pintura dos brinquedos. Antes desse novo parquinho, pais e professores construíram 
alguns brinquedos com pneus velhos, tábuas e cordas, entre o galpão e o que hoje é a 
sala verde.  
 
E como foi a sua entrevista? 
 
Estavam algumas famílias no galpão e várias crianças pequenas brincando soltas por 
perto. Foi em meados de janeiro de 1982. Fui entrevistada pela Neusa e o marido 
dela, o Jorge. Também participaram a Márcia Neves, a Ricardina e a Massako. Eu 
tinha 22 anos. Elas idealizaram uma estratégia interessante de entrevista. 
Apresentaram situações e perguntaram como eu lidaria com aquelas situações. Eram 
questões envolvendo situações-problema entre crianças e adultos, em que eles 
provavelmente analisaram nossa espontaneidade para a resolução de conflitos, 
criatividade, afetividade com crianças e até um certo empreendedorismo, que era bem 
forte ali entre as famílias, por se tratar de uma proposta em criação. Lembro-me que 
elas apresentaram a proposta como algo inédito. 
 
Você foi a primeira professora? 
 
Antes de mim e do Gabriel Fetterman, os fundadores tentaram a proposta com duas 
moças, que logo saíram, porque não sabiam como lidar com tanta liberdade (segundo 
soubemos depois). Eram professoras de escolas tradicionais. Trabalharam na Vivendo 
acho que um mês. Daí os fundadores começaram a procurar outros possíveis 
educadores. Lembro que havia outras pessoas no processo de seleção, fora eu e o 
Gabriel. O Gabriel era aluno de Relações Internacionais na UnB e muito ligado ao 
movimento teatral de Brasília na época. Ele era diretor de um grupo chamado 
“Carroça”. Fomos os selecionados. Então, podemos dizer que fomos os dois primeiros 
educadores da Vivendo. Começamos a trabalhar em 17 de fevereiro de 1982.  
 
De onde surgiu o símbolo da Vivendo? 
 
Foi desenhado em 1983, por uma menina chamada Mariana. Originalmente o desenho 
foi descrito por ela como uma boneca deitada com as perninhas pra cima e sorrindo, 
mas com o tempo esse desenho passou a ser interpretado de várias formas pelos 
adultos e parece que ficou mesmo conhecido como uma lagarta. Mas para mim 
sempre será a menina da Mariana...  
 
Como era o grupo de pais inicial? 
 



4	
	

Muito simpáticos e comprometidos com o projeto. Pessoas muito simples, sonhadoras, 
muito delicadas, que almejavam uma educação diferenciada para seus filhos, longe 
dos padrões homogeneizantes da época e onde eles pudessem estar junto, 
compartilhar das ideias. A maioria deles com posições políticas bem definidas, 
militantes da esquerda, sufocados que estavam pela ditadura militar, alguns ligados à 
universidade, trabalhadores comuns. Tinha um pai que era suíço, casado com uma 
brasileira, minha colega da Letras na Unb. Depois se tornaram grandes amigos e ele 
foi um grande orientador para mim sobre teorias do desenvolvimento infantil no início 
da Vivendo. 
 
Nesse início, eu já era casada e morava numa chácara perto de Planaltina, onde 
plantávamos nossas hortaliças e criávamos alguns animais (como companhia!). 
Pertencíamos a uma associação de moradores da região que cuidava do uso 
sustentável do Córrego do Arrozal que banhava todas as chácaras da região, lá não 
havia ainda luz elétrica, tudo era a querosene  com lamparinas e lampiões ou a gás, 
como o ferro de passar e a geladeira! Eu trabalhava pela manhã na Vivendo (tínhamos 
uma Brasília marrom, que nos dava um bom suporte, geralmente dávamos carona 
para algumas pessoas da vizinhança, vendedores de vassoura, agricultores, pessoas 
que trabalhavam nas feiras de Sobradinho), depois almoçava no Bandejão e à tarde, 
fazia algumas disciplinas. À noite retornávamos para a chácara. A minha gravidez da 
primeira filha nós ainda morávamos lá. Ficamos por ali uns quatro anos. Alguns pais e 
professores iam nos visitar, acampavam na beira do córrego, levavam as crianças com 
velotrol, bicicletas, fazíamos explorações pelo cerrado, era muito bom!!!      
 
Foi esse pai suíço que orientou vocês pedagogicamente? 
 
Não. Ele tinha sido aluno de Piaget, em Genebra. Trouxe seus três filhos para a 
Vivendo em 1983. Ele indicava algumas leituras sobre as pesquisas psicológicas com 
crianças feitas por Piaget. Era um entusiasta da Vivendo e ajudou muito a divulgá-la! 
Mas quem orientava nas reuniões era a Ricardina e a Márcia Neves, que eram 
pedagogas. A Neusa orientava mais do ponto de vista da Associação (acho que partiu 
dela a ideia do nome Vivendo e Aprendendo, não lembro ao certo), participava de 
todas as reuniões e assembleias, batalhava pela infraestrutura, pela divulgação da 
Vivendo, agregava pessoas que compartilhavam daquelas ideias. A Neusa tinha uma 
força incrível, foi fundamental nesse processo de fundação da Vivendo! Eu a admirava 
muito! Outros pais se somavam a ela e ao Jorge nesse início, a Massako, a Cristina, a 
Graça Galindo, o Tironi, o José Geraldo, a Nair, a Deusani, o Mário, a Angélica Brandt, 
o Sérgio, o Duda Bentes, a Rita... e os professores novos que iam chegando. Mas as 
orientações das pedagogas não seguiam uma periodicidade regular, elas tinham seus 
empregos, de forma que precisávamos nos tornar pesquisadores e buscarmos nossas 
fontes teóricas para refletirmos sobre a prática pedagógica diária, elaborarmos os 
relatórios gerais (datilografados e passados num velho mimeográfo, nosso 
“cachacinha”) e os individuais (estes, manuscritos): tudo era voltado para enriquecer o 
trabalho que a gente estava mergulhando de coração muito aberto! 
 
As aulas eram onde hoje fica o galpão? 
 
Sim. A gente dividia as salas no galpão com os bancos de madeira e mesas, cortinas 
improvisadas com lençóis velhos (mas limpinhos!) que pendurávamos nas ferragens 
do telhado. Um dos banheiros (atual sala dos professores) era só para a escola e a 
porta era para dentro do galpão e o outro (atual banheiro social) era usado pelas 
famílias de seu Paulo e seu Pedro. Onde hoje é a cozinha, a Associação construiu um 
armário de alvenaria com portas de aço e cadeados para guardar os materiais 
pedagógicos. Nós professores sentávamos no chão com as crianças em carpetes que 
os pais doaram, em nossas primeiras rodas. Os pais eram muito próximos da escola. 
A Vivendo estava nascendo. Eles cuidavam muito do espaço físico.  Nesse início eram 
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feitos folders para a divulgação da proposta, com fotos e desenhos das crianças, do 
trabalho pedagógico, além de depoimentos dos pais. E a logomarca da Vivendo já 
estava lá. Fazíamos eventos no Parque da Cidade, no CO da Unb, onde houvesse 
espaço. Logo as Campanhas de Matrícula se sistematizaram, envolvendo todo mundo. 
E veio a necessidade de dividir o galpão em mais espaços, e as crianças por faixas 
etárias mais próximas. O galpão foi dividido em três “salas” com banquinhos e panos, 
carpetes e almofadas. Nos primeiros meses eram sete crianças, depois foram 
chegando os filhos dos amigos e filhos dos amigos dos amigos e a escola foi 
crescendo e formaram-se outras turmas, e vieram os curiosos e simpatizantes que 
conheciam a Vivendo nos eventos de divulgação. Eu ficava com as crianças menores 
e o Gabriel com as maiores. 
 
E veio também a necessidade de contratar mais profissionais, novos professores e 
estagiários. Desde o início as duplas de professores com os referenciais masculino e 
feminino foram pensadas para o trabalho pedagógico com as crianças - outro fator 
inovador para os padrões educacionais da época.  Também a Associação contratou 
funcionários, e veio a dona Ilda, com sua filha Selma (muito tempo depois viriam as 
outras filhas dela, Celinha e Sandrinha). D. Ilda era uma pessoa adorável, com seus 
lindos olhos verdes, sua barriga sempre molhada na beira do tanque, lavando os 
brinquedos do parque (recusava os aventais de plástico!), muito solícita, sorridente, 
não parava por nada, ajudava em tudo e era muito amada por todos nós!   
Com o tempo, vieram outros funcionários para um trabalho mais pesado (carregar 
mesas e banquinhos do galpão para guardá-los nas salas, fazer a manutenção dos  
gramados, rastelar folhas e pequenos consertos), muito queridos também, e que com 
o tempo  iam se sucedendo, o Edilson, o Francisco, o Edvaldo, o Carlos (Madruga)... 
Só figura!!!! 
 
Foram contratadas também as primeiras secretárias da escola e os serviços externos 
de contabilidade. As primeiras diretorias também se configurariam com os mesmos 
cargos de agora, com a participação de pais e professores.  
-------------- 
Houve uma experiência que surgiu da necessidade de ocuparmos o espaço do galpão 
no turno vespertino com crianças maiores, geralmente com os irmãos maiores da 
Vivendo ou com quem já estava completando sete anos ou mais: O Centro de 
Convivência Infantil Vivendo e Aprendendo, também parte da Associação, com 
outros profissionais, mas na mesma abordagem pedagógica. Desse trabalho eu não 
participei. Não tenho muitas lembranças dele. Só lembro que durou pouco tempo, pois 
a Vivendo crescia e a demanda por faixas etárias menores foi se tornando maior e a 
utilização do espaço no turno da tarde ia se configurando necessária. 
 
 
Quais foram as primeiras salas? 
 
As primeiras salas construídas com dinheiro da Associação foram as atuais amarela e  
azul, foram erguidas em 1983. As crianças acompanhavam a obra de perto! A 
mudança do galpão para elas foi muito comemorada! Nelas havia na parte dos fundos 
uns baús de alvenaria com tampas de madeira para guardar brinquedos e fantasias, 
prateleiras para brinquedos e livros, banheiros com banheiras de alvenaria e torneiras 
(onde dávamos banho nas crianças ao final do período), alguns armários 
reaproveitados das doações e os vasos sanitários das crianças. Onde hoje é a sala 
lilás era um gramado com algumas árvores e um enorme cipreste. Onde hoje é a 
secretaria tinha um tanque onde a dona Ilda lavava os brinquedos do parque 
diariamente, os lençóis e capas de almofadas. Lá também funcionava como cozinha, 
tinha um fogão velho, de onde sempre saía um cafezinho e um chazinho de capim 
cidreira ou alfavaca que D. Ilda trazia da sua chácara perto de Sobradinho, onde ela 
morava. A secretaria era onde hoje é a coordenação. Atrás das duas salas novas tinha 
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uma porta que dava para um pequeno almoxarifado, onde guardávamos os materiais 
pedagógicos.  
Mantivemos uma turma no galpão e logo foram colocadas divisórias de madeira 
parafusadas no chão, criando um espaço mais reservado, com duas portas. Aí, as 
salas construídas acolheram as primeiras turmas de maternal e jardim 1 e o galpão 
ficou com o jardim 2. As turmas de jardim 3 (atual sala rosa, construída em meados de 
1987) e o Pré (sala laranja) foram surgindo na medida em que as primeiras turmas 
foram permanecendo na Vivendo, vinham novas matrículas que apontavam para a 
necessidade de construção de novas salas.  
 
Houve alguma inspiração externa? 
 
Em 1983 tomamos conhecimento da experiência da Escola da Vila em São Paulo, 
fundada em 1980 por professores, que era considerada uma vanguarda da educação 
pré-escolar, por sua proposta pedagógica inovadora. Ela tinha um Centro de 
Formação, que periodicamente nós professores da Vivendo passamos a frequentar, 
participando de seus cursos e seminários, a partir de meados da década de 80. 
Buscávamos nos fortalecer em nossas bases conceituais para podermos propiciar às 
nossas crianças a aquisição e a produção do conhecimento, em meio aos princípios 
filosóficos que regiam nossa Associação e que primavam pelo respeito absoluto à 
individualidade de todas elas. Madalena Freire, filha do grande Paulo Freire, foi uma 
dessas professoras fundadoras da Escola da Vila e por essa mesma época havia 
recém publicado a primeira edição do seu livro “A paixão de conhecer o mundo”, 
onde contava sobre sua experiência de sala de aula. Esse livro se tornaria uma leitura 
de cabeceira da maioria de nossa equipe pedagógica (em 1998, tivemos a 
oportunidade de conhecê-la pessoalmente em Brasília, eu e Patrícia, e falarmos da 
Vivendo para ela!). De São Paulo vieram professores que haviam passado por lá e 
que trouxeram muitas contribuições para a Vivendo. 
 
Como o quê? 
 
Maior contextualização na escrita dos relatórios, maior reflexão sobre a prática e 
riqueza nos planejamentos pedagógicos. Nosso trabalho passou a envolver mais  
pesquisas na área psicopedagógica, nas artes plásticas, nas ciências (o espaço da 
Vivendo era nosso grande laboratório!), jogos de regra, atividades corporais, culturas 
diversas, elementos do folclore brasileiro, literatura (contos, fábulas, lendas, 
poesias...). Lembro que o primeiro livro que estudei sobre o desenvolvimento infantil 
foi ”Seis Estudos de Psicologia”, de Piaget, onde tive contato com a compreensão dos 
mecanismos mentais da criança. Então iniciamos um processo de aprofundamento de 
estudos para o aprimoramento de nossa metodologia. O começo meio espontaneísta 
da escola foi cedendo lugar a um embasamento teórico que passou a se refletir no 
trabalho diário. Tínhamos o respaldo dos pais, principalmente dos pais que atuavam 
na área da educação, psicologia, ciências, artes, literatura, matemática. Era o embrião 
do trabalho por áreas do conhecimento. Os pais nos apoiavam nas viagens, quando 
surgiam os cursos de formação. E com a vinda do pessoal da Escola da Vila e a nossa 
participação nesses cursos em São Paulo, já financiados com recursos das primeiras 
festas, houve um reforço muito bom na qualidade do nosso trabalho! 
 
Lembra quem eram? 
 
Primeiro veio o Paulo Gaiarsa, filho do psicanalista reichiano Ângelo Gaiarsa, sua  
mulher e dois filhos pequenos. Tinham sido professores na Escola da Vila. Ele veio 
coordenar mais sistematicamente o trabalho pedagógico na Vivendo. Era uma pessoa 
linda, muito sereno, com suas enormes roupas laranjadas e vermelhas, barba enorme, 
que às vezes ele trançava, um sannyasin, discípulo do guru indiano Bhagwan Shree 
Rajneesh (Osho). Passou a se chamar com o nome de sannyas, Nadeesh. A Vivendo 
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também recebeu outros filhos de sannyasins por essa época.  Era uma comunidade 
grande de sannyasins que se formava em Brasília, todos jovens e com filhos 
pequenos, que igualmente buscavam a Vivendo por sua proposta educacional 
diferente. 
Em seguida veio a Susana com o marido, e se estabelecerem em Brasília e ela veio 
trabalhar conosco. A Ideli Richiero (já falecida), então aluna da Antropologia da Unb e 
que havia trabalhado na Escola Lourenço Castanho de São Paulo, também se juntou a 
nós nesse trabalho que só crescia. A Idê trouxe muitas contribuições nas áreas de 
Educação e também da Antropologia. Fomos colegas na Unb e na Vivendo nos 
tornamos grandes amigas e parceiras! Aprendi muito com a Idê!  
Depois vieram as psicólogas, numa parceria com o trabalho da coordenação 
pedagógica da escola. E veio a Lúcia Pulino, psicóloga também de São Paulo, essa 
criatura maravilhosa, com sua metodologia de psicodrama, veio trabalhar com a nossa 
equipe de professores, orientar os pais, acompanhar o desenvolvimento de nossas 
crianças. A Lúcia marcou muito nosso trabalho, nossas condutas, nossas reflexões. 
Virou uma amiga querida, parte importante de nossas vidas como profissionais e como 
seres humanos! 
 
A contribuição de educadores e antropólogos 
 
Essa perspectiva de aproximarmos educação e antropologia, nesse início da Vivendo, 
trouxe grandes debates e também intervenções na nossa prática pedagógica. A 
antropologia nos dizia da valorização do contexto cultural da aprendizagem, 
posicionamentos diante dos novos padrões sociais que surgiam. Também surgiam 
outras escolas alternativas no país, fundadas por professores. Outros padrões de vida 
despontavam em vários lugares, mais próximos da natureza, hábitos alimentares mais 
saudáveis e formas inovadoras de tratar da saúde física, mental e espiritual, um jeito 
de viver diferente. Éramos parte de tudo isso. Era a “inexplicável alegria das coisas 
suficientes”, como costumávamos dizer. 
 
Nesse fazer pedagógico reflexivo e crítico íamos trilhando a construção de um novo 
saber. Tal como nas sociedades tribais, nossas rodas com as crianças possuíam um 
aspecto ritualístico importante e de muitas nuances, desde o acolhimento, o 
aconchego, o estabelecimento de combinados, a socialização, a sequenciação, as 
trocas de experiências, a escuta, o olhar para o outro e a diferenciação de si mesmo, o 
respeito às diferenças... E as nossas reuniões pedagógicas também espelhavam isso.   
 
De quem foi a ideia desse intercâmbio com a Escola da Vila? 
 
Acho que partiu do grupo de pedagogas fundadoras, não me lembro bem. Teve uma 
primeira reunião em que a Neusa participou com o Paulo e alguns professores, em 
que foi feito o convite formal para ele vir. A escola estava crescendo e precisava dar 
novos passos. Ele assumiu a coordenação. Isso foi em 1983, 1984. Foi um período 
bom que durou bastante tempo, de muitos aprendizados e trocas entre toda a equipe. 
Mas no decorrer dos processos relativos à Associação, começávamos a nos deparar 
com os primeiros conflitos.  
 
Que tipo de conflito? 
 
Acredito que principalmente por causa da concepção associativista da escola, espécie 
de balizador de reflexões, aprendizados, mudanças. Assembleias também se 
tornavam oportunidades para o aprimoramento das relações entre pais associados e 
educadores. Questões mais “nevrálgicas” como pagamentos, aumento de salários e 
de mensalidades, necessidade de reformas, construções, a complicada questão do 
terreno, contratações de profissionais, demissões, direitos trabalhistas e a não  
participação de associados, tudo era posto no meio dessas grandes rodas. A conduta 
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democrática era um aspecto essencial da Associação, onde tudo era discutido por 
todos e decidido por votação. Nesse aspecto alguns associados se mostravam às 
vezes em descompasso quanto à compreensão ou aceitação da proposta. 
(Lembro de algumas noites de assembleia, em época de abacates, quando o clima 
esquentava - e geralmente isso acontecia - sempre caía um nas telhas do galpão, 
fazendo um barulhão, e os mais exaltados davam um pulo enorme, tamanho o susto!!!! 
(risos). Isso conseguia geralmente amenizar o tom, nos divertíamos bastante e 
voltávamos para os debates. 
 
Mas alguns desses recém associados não ficaram na Vivendo, iam embora por seus 
n-motivos, as crianças iam embora, ficávamos na saudade. Acho que a Vivendo para 
o mundo dos adultos mexia com muitos valores e convicções cristalizadas naquela 
época. E partiam para outras experiências educacionais com seus filhos.  
 
Também houve o caso de um estagiário que veio fazer uma observação dos trabalhos, 
um rapaz muito tímido. Ao final de uma semana de experiência, ele falou que não 
conseguiria ficar, pois a Vivendo era uma escola muito diferente, estava mexendo 
muito com ele e ele não ia dar conta... nunca esqueci disso!  
 
Ali então já se iniciavam esses conflitos que marcam a Vivendo até hoje? 
 
Acredito que sim, mas de uma maneira diferente. Nos primeiros anos da Vivendo até 
mesmo na década de 90, havia uma maior convergência ideológica entre os pais e os 
primeiros simpatizantes. Todos mergulhavam de cabeça naquela experiência e 
aprendiam a lidar com a ideia de associação, de participação, do exercício de uma 
prática democrática tão almejada. Tinha um ”elo” entre todos, o que inclusive integrava 
nosso discurso de divulgação da escola para atrair outros associados. Mas acho que 
ao longo dos anos outras pessoas, seja pelo preço mais em conta da mensalidade, 
seja pela localização (a maioria morava pela asa norte) ou porque consideravam um 
espaço físico diferente, passaram a buscar a Vivendo também. Mas sem 
necessariamente ter interesse por esse viés associativista. Então o formato dessa 
gestão coletiva foi mudando com o tempo. Chegaram muitos pais que se 
posicionavam como clientes, muito mais do que associados. E nessa condição era 
muito fácil criticar tudo...  
 
Isso, na sua avaliação, a partir dos anos 90. 
 
Claro! Hay divergências... (risos), como em tudo na Vivendo!!!  
Nos anos 80 acho que havia muita gente engajada com a proposta de verdade! Muitos 
com esse perfil deixaram suas marcas em discussões políticopedagógicas que 
varavam a noite. Ninguém queria ir embora dessas assembleias. Tinha assembleias 
pedagógicas nessa época: o povo se reunia também para discutir sobre limites, 
adaptação de crianças, aquisição da escrita... Foram muitos que se somaram nesse 
início, difícil lembrar de todo mundo. Foram 16 anos ininterruptos que passei na 
Vivendo, convivendo com centenas de crianças e suas famílias. A participação dos 
associados podemos dizer que beirava a unanimidade...(risos). Eram pessoas que se 
aproximaram da escola pelo caráter de inovação, quebra de paradigmas, e se 
tornaram pessoas apaixonadas pela Vivendo, atuantes em muitos momentos. Sem 
contar o legado belíssimo dos pais fundadores que, mesmo após a saída de seus 
filhos da escola, continuavam mantendo contato conosco, participando de nossos 
mutirões, festas de adultos, campanhas de matrícula, passeios, chás de livros, por 
muitos anos, mostrando aos associados mais recentes como era ser parte de tudo 
aquilo. Esses fundadores em vários momentos difíceis também nos respaldaram com 
sua presença e seus depoimentos.  
 
Mas você avalia que a Vivendo perdeu seu foco inicial? 
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Não. Mesmo com essa diversificação no público que a Vivendo passou a atender, os 
princípios filosóficos e o estatuto da Associação eram os seus referenciais mais 
autênticos de continuidade, o que agregava, o que realmente encantava (e ainda 
encanta), além, é lógico, do trabalho excelente que as sucessivas equipes 
pedagógicas foram construindo. E nesse caso, muitas contribuições bonitas vieram 
fortalecer a Vivendo, com profissionais gabaritados e educadores apaixonados pelo 
que faziam (e ainda fazem!). E  continuaram chegando levas e levas de pessoas 
incríveis para a Vivendo. 
 
A Associação também teve o papel de educadora, foi ensinando a aventura de se 
colocar no lugar do outro, de procurar ver como o outro vê, de ter mais tolerância e 
respeito nesse processo, de compreender um conhecimento que não é o comum, o 
banal, o tradicional, o corriqueiro, de ser e estar no mundo respeitando os muitos 
jeitos, de dialogar com a diversidade... Foram desafios que estimulavam a 
necessidade de rever valores e posturas diante da vida. Quem compreendia a 
proposta de educação transformadora, permaneceu conosco na caminhada. Quando 
iam embora da Vivendo ao final do ciclo de seus filhos na escola, levavam as mais 
belas lembranças. Tenho certeza disso!   
 
O que diferencia uma criança da Vivendo das outras escolas?  
 
Acredito que apenas as oportunidades vivenciadas. Oportunidades que unem 
curiosidade, criatividade, espontaneidade, capacidade argumentativa, afetividade, 
tolerância, alegria, esperança, beleza, simplicidade, liberdade, autonomia e amor, 
muito amor. Sem amor pelo que fazemos como educadores, não acontece nada. 
Alguém um dia falou que para trabalhar na Vivendo era preciso ter “um certo brilho no 
olhar”. Pura verdade!  
 
Qual era a rotina padrão de uma criança da escola? 
 
É basicamente a mesma desde o início. Primeiro fazíamos a roda inicial. Sentávamos 
em roda para trabalhar a escuta do outro, o respeito à vez de cada um falar, combinar 
as atividades do dia, mostrar as novidades. Depois, as mesas com as pesquisas de 
letramento, numeramento, experimentações artísticas com várias técnicas e materiais. 
No parque, quando as crianças de todas as salas se juntavam, acompanhávamos o 
desenvolvimento corporal, a relação entre elas e os adultos, as experiências. Naquele 
tempo não havia “os quinze” não... ficávamos todos no parque o tempo todo. Depois 
realizávamos uma segunda atividade de arte e em seguida tinha o lanche. Logo no 
começo vimos a necessidade de primarmos por alimentos saudáveis para as crianças. 
A função social da cesta de trocas nesse momento, onde a criança coloca ali o 
alimento que não quer para ser compartilhado com outras crianças é um traço muito 
bonito nesse início de vida em sociedade, um aprendizado rico. Havia um momento de 
jogos corporais, brincadeiras de roda, no chamado “fora” e o período, com variáveis e 
flexibilidades, se encerrava com uma roda de histórias. As salas desde sempre 
adquiriam no decorrer do ano a cara da turma, com os múltiplos registros da sua 
história: trabalhos de artes das crianças cuidadosamente colocados nas paredes 
(ensinar, segundo Paulo Freire também exige estética!), com os primeiros registros de 
suas narrativas, os combinados, calendários, quadros de ajudantes do dia, fichas de 
nomes, ganchos das lancheiras, caixas de sapatos, caixas de toquinhos de madeira, 
caixas de matemática, letras e números nas paredes, e por aí vai... Nossas salas eram 
lindas (e continuam sendo!). 
 
A escola sempre foi dividida em ciclos como hoje? 
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Não. Antes era maternal, jardim 1, 2 e 3 e Pré. Depois dos anos 90, não sei precisar 
quando exatamente, mas parece que na gestão de uma coordenadora pedagógica 
cubana, a Alya, essa nomenclatura se transformou em ciclos. 
 
Não havia nenhum modelo parecido em Brasília?  
 
Não. A ideia era justamente de quebrar o padrão de educação da época, Nosso 
ensinar exigia cada vez mais a pesquisa, a aceitação do novo, a reflexão crítica sobre 
a prática (e não a mecanização dela), o respeito incondicional ao outro, a humildade 
nas relações interpessoais, o companheirismo que regia a associação, o 
comprometimento ideológico com a qualidade do trabalho que desenvolvíamos. As 
escolas da época ousavam muito pouco nesses e em outros aspectos, com raras 
exceções: havia a Casa do Sol (antroposófica), a Saci Pererê, o Cresça, experiências 
que podíamos considerar como boas. Algumas delas até passavam a receber nossas 
crianças para o início do ensino fundamental. Na rede pública também buscávamos 
pesquisar quem receberia bem nossos ex-vivendinhos.  
 
Mas, o conhecimento dos processos cognitivos, emocionais, afetivos, corporais, 
sociais das crianças não eram acompanhados, pelo menos de forma contínua. A 
avaliação escolar de então era feita por fichas na maioria das escolas, com um “x”, 
marcando basicamente itens relativos a comportamento, rendimento escolar, 
assiduidade, pontualidade, disciplina, uso do uniforme... enquanto nós procurávamos ir 
na contramão disso tudo. Nossos relatórios gerais e individuais – ainda guardo alguns 
das minhas filhas com muito carinho - sempre foram um grande diferencial diante das 
outras escolas de Brasília.  
 
Dessas que eu falei, a Casa do Sol, fundada em meados da década de 80 por Pierre 
Weil, filósofo e educador, foi um pouco mais próxima da gente. A pedagogia Waldorf 
que eles utilizavam considerava em suas bases teóricas e práticas o aprofundamento 
no conhecimento da vida e do ser humano, o que também pressupunha pesquisa, 
paixão, dedicação, transformação constante. Nos visitávamos algumas vezes em 
nossas festas juninas, o local da Casa do Sol era lindo, íamos a algumas palestras na 
UNIPAZ, compartilhávamos algumas ideias. Mas foi uma proposta que não teve 
continuidade, acho que por falta de divulgação. Anos depois a escolinha antroposófica 
tomou outro rumo e fundaram a Moara. Sei pouco sobre a Moara.  
 
Os relatórios da Vivendo foram inspirados na experiência da Escola da Vila 
então.  
 
Sim. Logicamente que construíamos nossos próprios modelos e respeitávamos o 
estilo de escrita de cada educador. Uns mais poéticos, outros mais formais...Mas o 
fundamental era o conteúdo deles, com uma abordagem aprofundada (e não 
meramente descritiva) sobre o desenvolvimento de cada criança.  
 
 
Por quanto tempo você trabalhou na Vivendo? 
 
Fiquei 13 anos em sala de aula e três na coordenação pedagógica. Passei por todas 
as turmas/faixas etárias. Saí em dezembro de 1998. 
 
Por quê?  
 
A associação tinha (ou ainda tem) peculiaridades e sutilezas imensas. Relativizar o 
próprio pensamento para construir um novo conhecimento na perspectiva do outro, 
não é um processo fácil. Gera conflitos, cria animosidades, parte corações. 
Evidenciam-se disputas, egos se inflamam. Preferi sair num desses contextos 
dolorosos, após dezesseis anos de “imersão”. Busquei outros caminhos. Costumo 
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dizer que virei antropóloga e indigenista: fui trabalhar com a educação escolar dos 
nossos povos indígenas – outra velha paixão, outro grande desafio, dessa vez do 
ponto de vista das políticas públicas! 
 
Foi assim que teve o primeiro grande racha da escola, não? 
 
Sim. Em 92/93, mais ou menos, toda a turma de educadores da tarde se retirou da 
escola. Aderiram à ideia de que a proposta de associação poderia ser mudada, outra 
forma de gestão escolar poderia ser possível. Isso foi para a assembleia, chamamos a 
Neusa e os outros fundadores e essa ideia não passou. Daí eles se retiraram e 
fundaram outra escola, a Estrela da Terra, que ficava próxima ao Iate Clube. Durou um 
ano apenas. Mas sei que há outras pessoas que interpretaram o racha de outras 
formas. Essa é a minha visão do que aconteceu. 
 
Qual o impacto do racha na Vivendo? 
 
A Vivendo ficou mal com esse racha. Perdeu alunos, professores e receita. Sentíamos 
saudades das pessoas, até sonhávamos com as crianças. Tivemos que recomeçar. As 
únicas professoras antigas da época da fundação eram eu e a Ideli, e foi uma luta para 
convencer os pais e educadores que restaram a seguirmos em frente. Foi talvez o 
momento mais sofrido da associação. 
 
Mas resolveu... 
 
Sim. Uma coisa que sempre marcou a Vivendo foi a perseverança. Pessoas saíam 
quando que outras chegavam e viam que havia ali fundamentação teórica, reflexão 
sobre a prática pedagógica, paixão pelo que fazíamos.  
Mas nos anos 90 a relação de pais e educadores foi se tornando complicada, caiu em 
muitas divisões, não tinha um pensamento comum, cada um queria impor suas 
opiniões. 
 
Em 1995 fui indicada pela equipe (ou parte dela) para a coordenação e o trabalho que 
eu fazia informalmente de socializar a prática pedagógica com os professores 
iniciantes, isso passou a ser feito formalmente por meio das coordenações individuais 
e de duplas, grupos de estudos sobre a língua portuguesa, artes plásticas, fazíamos 
saraus de literatura. Uma mãe da Vivendo, psicóloga, a Patrícia Bizerril, assumiu o 
trabalho comigo. Nossa coordenação deu bons frutos, gostávamos muito do trabalho 
com a equipe! 
 
Na Vivendo não havia ainda todas essas instâncias que existem hoje, como FAAP, 
Conselho Pedagógico... Isso já sobrecarregava um pouco a coordenação, mas 
tocávamos com muita vontade! 
 
E por que afinal você saiu? 
 
O trabalho que eu e a Paty fazíamos na coordenação era muito apaixonado, havia 
muita dedicação de nossa parte. Mas havia professores insatisfeitos, muito críticos e 
alguns pais também. Havia problemas com a qualidade da escrita dos relatórios, 
tentávamos aprimorar esse processo por meio de várias estratégias, como já falei. 
Enfim, investíamos na formação dos professores para que o trabalho pedagógico se 
aprimorasse, em pesquisas por exemplo sobre o ensino de Ciências (nós tivemos dois 
pais do departamento de Ecologia da Unb, que formularam um curso de capacitação 
específico nessa área para nossa equipe pedagógica, pelo Departamento, com 
certificado e tudo, e fomos todos para a Fazenda da Unb, foi incrível!). Tivemos um 
outro curso sobre a teoria de Piaget, Vygotsky e Wallon, com mães da Vivendo que 
eram professoras do departamento de Psicologia, também da Unb, de forma a orientar 
sobre o conhecimento do desenvolvimento infantil. E outras iniciativas que 
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buscávamos implementar junto à equipe de professores. Mas com uma equipe 
dividida, com grupos de pais divididos a coisa foi ficando difícil, o diálogo acontecia 
apenas com parte dessa equipe e com parte desses pais, que nos apoiavam. 
Começaram, a boicotar o trabalho. Promovíamos eventos e poucos participavam. Até 
que esse grupo de pais aliados a um grupo de professores promoveram um seminário 
intitulado “Retomando o Leme”, fizeram até cartazes, como se a escola estivesse sem 
rumo. Foi muito difícil pra mim tomar a decisão de sair. Mas escrevi uma carta de 
demissão e saí da escola. A Patrícia também saiu na mesma época. 
 
E como ficou sua relação com a Vivendo depois desses 16 anos e essa saída 
traumática? 
 
A passagem pela Vivendo foi, depois de ser mãe de duas filhas maravilhosas (e que 
foram educadas por pessoas fantásticas ali dentro), a experiência mais importante da 
minha vida! Mas aquele grupo de pais e professores que organizaram aquele 
seminário estava nos dizendo que não queriam que nós continuássemos ali. Não tinha 
mais clima para ficar. Recebi muitos pedidos para permanecer na Vivendo, até por 
escrito, mas ficar não resolveria o impasse que tinha se formado.  
 
Depois que eu saí, teve um tempo que eu nem queria passar lá perto, desviava o 
caminho, muita mágoa. Mas passou, como tudo na vida.  
 
Quinze anos depois, em 2013, em meio a uma forte crise da Associação, me 
convidaram para uma substituição de uma professora do ciclo 2 vespertino, na sala 
amarela, que estava se demitindo diante da crise que vinha atravessando a escola. Foi 
o que soube quanto aos motivos de um pedido de demissão de professor em 
novembro! Naquele ano eu estava dando aulas de Sociologia para EJA e Ensino 
Médio no turno noturno, por contrato temporário na Secretaria de Educação do DF, lá 
no CEMEB – antigo Elefante Branco. Topei o convite, com a condição de não me 
aproximar da associação, só desenvolver o trabalho pedagógico, algo temporário 
mesmo. E foi assim. Não me envolvi com as assembleias, nem nos conflitos. E 
consegui fechar o ano com aquela turminha de forma muito especial, junto a um 
educador muito querido que havia permanecido na turma! Foi realmente uma emoção 
muito grande para mim voltar para aquela sala de aula, desenvolver um trabalho com 
as crianças, escrever sobre elas, fechar o ano com a escrita de um relatório geral onde 
coloquei meu coração inteiro! Essa turminha saiu há dois anos da Vivendo. Guardo 
boas lembranças daqueles pais que confiaram em mim e do afeto das crianças, que 
me aceitaram logo de cara e pudemos costurar nosso final de ano, com “linhas” muito 
especiais!!!   
 
Em 2015 voltei a ser convidada para um período de coordenação temporária, pois a 
Vivendo saía de outro período difícil, sem coordenação pedagógica durante o ano de 
2014 inteiro! Eu e outra ex-educadora da Vivendo, a Francisca Hurtado, aceitamos o 
trabalho, que foi todo estruturado pelo FAAP e Conselho Pedagógico de então, de 
forma que eu ficaria presente no período da manhã, mas faria a coordenação das 
turmas da tarde e a Francisca, ficaria à tarde, fazendo a coordenação das turmas da 
manhã. Algo que sabíamos que não daria muito certo, diante das demandas 
presenciais que enfrentaríamos nos turnos em que estivéssemos presentes no espaço 
da escola. Mas, enfim, o contrato era nesses termos. Fizemos o possível. Ao final do 
semestre passamos por um processo seletivo formal, enquanto ainda atuávamos 
nessa modalidade de coordenação e por uma avaliação, feita pelas instâncias (em 
julho de 2015) e julgaram que não estaríamos adequadas ao trabalho.  
 
Esse foram os maiores problemas que você enfrentou na Vivendo?  
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A Associação naqueles 16 anos deixava a desejar sob o aspecto trabalhista, plano de 
cargos e salários, cálculos errados no pagamento dos nossos salários com revisão de 
contracheques frequentes, essas coisas. Apesar de terem havido diretorias muito boas 
do ponto de vista do compromisso e da ética. Acho que por parte da equipe 
pedagógica também houve certa omissão com relação a essas questões ou era difícil 
mesmo o diálogo sobre esses temas. Muito tempo depois, quando a vida me conduziu 
a um olhar mais apurado sobre esses detalhes trabalhistas, descobri que havia tido 
um período longo em que não haviam pago meu FGTS, por exemplo! Isso foi no início 
desse ano, com uma medida do governo que iria liberar o FGTS daquele período que 
trabalhei na Vivendo. Mas o tempo enfim havia passado e meus direitos estavam 
prescritos diante da Associação. E outras coisas, que não vêm ao caso agora, tanto 
tempo depois. (Não é confortável para mim lembrar dessas coisas). A Vivendo para 
mim é muito mais que isso!  
 
Para onde você foi depois da Vivendo? 
 
Fiquei desempregada mais de um ano, fui morar com as crianças na casa da minha 
mãe. Em 2000 consegui um contrato no INDI Bibia, da Julia Passarinho. Coordenei 
professores de 5ª à 8ª série, uma equipe de 20 professores. Fiquei um ano apenas, 
não me adaptei ao esquema empresarial do ensino, apesar da proposta ser 
interessante. Depois trabalhei como pesquisadora para o Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre a Mulher-NEPEM/SOC/Unb, sob a orientação de uma ex-professora 
do meu antigo departamento; 2001 e 2002 peguei uns contratos temporários noturnos 
na Secretaria de Educação como professora de Sociologia, fiz trabalhos temporários 
como antropóloga para a Funai, 2005 passei num concurso temporário da União 
trabalhei oito anos no INEP com avaliações educacionais; trabalhei para a Unesco, 
PNUD e para a ONG Matres Socioambiental como consultora em Antropologia; e hoje 
estou trabalhando também como consultora em Antropologia para a Faculdade Latino 
Americana de Ciências Sociais-FLACSO, numa parceria com MEC e UNESCO, para a 
realização da II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena – II CONEEI que 
vai acontecer ainda este ano. Sempre no viés da Educação e da Antropologia. 
 
O que suas duas filhas carregaram da Vivendo? 
 
As filhas, as oportunidades todas, vividas intensamente e que levam consigo como 
algo muito sagrado!  
E a mãe, pelas filhas, muita gratidão a todos os educadores e educadoras que 
souberam guiá-las lindamente nos seus primeiros anos de aprendizagem da vida! 
	


