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1. JUSTIFICATIVA 
 
ONG Vida Breve – Ano 14. 
Ou poderia dizer Ano 20 ou 30. 
Era 1972, e as primeiras imagens em cores surgiam na extinta TV Difusura. 
Mas na conquista do Tetra, os aglomerados em vilas de periferia ainda eram em frente a 
“pesados” Televisores em branco & preto. 
Ligava-se pela manhã para assistir à tarde. 
Durante a exibição dos jogos de 1994, toda vila era território livre. 
Não haviam “pegas” nas esquinas nem acerto de contas nos campinhos, e as batalhas de 
rua contra rua davam um tempo. 
Paradoxalmente em épocas distintas, qualquer jogo de futebol de Bairro contra Bairro 
acabava em pancadaria. 
Não raras vezes, as quatro gerações de uma mesma família se unia em prol da violência 
contra a outra. 
Ainda nos anos 90, em uma de minhas corridas vespertinas da juventude e em “zona” 
fora da comunidade de origem, o que significava estar em território potencialmente 
“hostil”; idealizei um Projeto intitulado “Mil Vilas”... 
Por que não poderiam ser apenas uma? 
Que ferramenta seria capaz de unificar comunidades periféricas de uma cidade inteira? 
Anterior a isso, no início dos anos 70, surgia nos Estados Unidos as Batalhas de Hip Hop 
como meio de resolver desavenças e disputas entre Gangs. 
No Brasil, chegou na forma de Break Dance. 
No ano de 1998, implantei em uma Escola, um sistema de Record, que media os dias 
sem indisciplina em sala de aula , este ato passou de turma para turma e em 2003 
culminou no 4º melhor Projeto Educacional do Brasil, porém o sistema de ensino atual 
não permitiu que houvesse continuidade. 
Então tempos depois acabou. 
No ano de 2001, com o surgimento do Rapp “Se tu lutas tu conquistas”, comecei a 
escrever o Projeto Aprendizes de Hip Hop. 
Bem antes disso, nos meados dos anos 80, em uma tarde quente de verão, lentamente 
erguíamos um centro comunitário para orar aos domingos.  
No alto e ao lado do sino que bate até hoje, grafitava o nome da Capela. 
Perto dali na estrada, iniciava-se mais uma correria em direção ao descampado.  
No meio da poeira de chão batido, outro embate de rua contra rua.  
Alguém precisava fazer alguma coisa. 
Em uma noite fria de Julho de 2003, a moça não quis me entregar o “32” cano curto para 
por na gaveta, segunda ela, tinha problemas do outro lado da faixa para acertar no 
recreio. 
E era uma escola para adultos. 
Do conteúdo “obrigatório” de Matemática, qual parte serviria para eles? 
Alguém precisava fazer alguma coisa. 
Na primavera deste mesmo ano, iniciamos o projeto experimental “Se tu lutas tu 
Conquistas” com o objetivo de reduzir as rixas entre vilas. 
Após sanadas as dificuldades iniciais de conflito entre crianças rivais com a utilização de 
um “lanche”, iniciou-se a instrução de Break Dance como forma de trabalhar a disciplina e 
o respeito pelo próximo. 



Em 2006, já era possível tomar chimarrão nas esquinas e passar pela boca do morro sem 
ser interceptado.  
Quem na época era aluna, hoje educa centenas. 
Eram os primeiros sinais de que o trabalho na fonte é funcional. 
Em 2007, as vilas antes tidas como rivais, se uniram para protestar na 115. 
No chuvisqueiro fino da noite anterior, a primeira Oficineira daquilo que é hoje o Grupo 
Aprendizes, virava mais uma estatística fatal no trânsito. 
Vá em paz Jenifer Schirmer! 
Fique bem Viviane Danúbia. 
Foi aí que viramos VIDA BREVE. 
De lugar para lugar.  
De escola para escola. 
Porém na troca de turnos, parte considerável de professores, universitários e pais de 
alunos mostravam outros exemplos no volante. 
Então voltamos para o trabalho de base. 
Melhoramos o lugar. 
Os índices fatais nos kms de zero a três da ERS 115 caíram 82%, desde a instalação de 
equipamentos de segurança por nossa interferência. 
Entre voluntários, instrutores, parceiros e alunos, reunimos o que tem de mais eficaz na 
região no campo “Educação Pós Escola”.  
Atualmente a ONG Vida Breve, presta aproximadamente 400 atendimentos para crianças, 
adolescentes e jovens em zona de vulnerabilidade social. 
Oferecemos Oficinas de Hip Hop, Street Dance, Protagonismo, Teatro, Grafite, Auxílio 
Escolar Espontâneo, Cinema e Poesia. 
O universo destas ferramentas se denomina Grupo Aprendizes. 
Segundo dados da Brigada Militar, nas comunidades onde atuamos, as ocorrências 
relacionadas ao tráfico, furtos e violência, reduziram em até 70%. 
Ao longo de mais de uma década, formamos trabalhadores e pais de família. 
Nossos alunos não frequentam Abrigos nem Presídios. 
A não ser em Ações Natalinas. 
Em setembro de 2015 fomos comtemplados pelo Quadro Um Por Todos e Todos Por Um 
do Caldeirão do Huck, neste ano a ONG Vida Breve era uma sala semiaberta 5x5, não 
poderíamos atender a grande demanda, mas somente aqueles que cabiam no espaço, 
não só da “sala”, mas também que se estendia na grama e por todo o pátio.  
Alguém de longe observava o trabalho. 
Uma carta foi enviada em meio à tantas outras. 
A história foi contada. 
Uma perda. 
Porém desistir não era uma opção. 
O mundo não espera você se recompor. 
Ele passa por você. 
Obtivemos melhorias. 
Vida Breve mas não em vão. 
Trajetórias foram mudadas para melhor. 
Pessoas de longe abraçaram a causa. 
E decidiram ajudar. 
Um Por Todos e Todos Por  Um. 
Dezembro de 2015, batemos recorde de audiência no Caldeirão do Huck. 
Uma Sede nova para a ONG Vida Breve. 
Com espaço para várias pessoas, estrutura adequada, agradável, um lugar acolhedor. 
Porém não é mais suficiente. 
O público aumentou e aumenta a cada dia que passa. 
E a luta continua. 



De um público de milhares de atendidos diretamente, não mais que três centenas estão 
contabilizados como concluintes do Ensino Médio. 
Terminam o Ensino Fundamental, mas evadem em seguida. 
Tão perto e tão longe de uma Faculdade. 
Relatos de problemas desde o interior da sala até a saída. 
A cada três minutos um adolescente joga a mochila nas costas e abandona a sala de aula 
no Brasil. 
São estatísticas. 
Se o modelo atual de educação não contempla um público específico do nosso país, é 
necessário inovar o ato de ensinar com urgência. 
Ou então, a sociedade vai ter dificuldades em abrir o portão das suas moradias num 
futuro próximo. 
Novas casas de detenção e de acolhimentos são necessárias, mas a solução para uma 
melhor sociedade de se viver adormece na fonte. 
Enquanto agem na consequência, a base fica desprotegida. 
Nosso projeto atual é buscar parcerias para um novo modelo de Escola, com horários, 
disciplinas e metodologias diferenciadas. 
Assim como hoje a ONG Vida Breve é referência no estado e no País no quesito alterar 
trajetórias, trabalhamos para sermos também na Educação. 
E nos tornarmos modelo de Ensino na América Latina em médio e longo prazo. 
Não porque queremos, mas porque se faz necessário. 

 
2. OBJETIVO GERAL 

 
Reduzir os índices de Evasão do Ensino Médio e construir uma melhor Sociedade 

de se viver. 

2.1 . Objetivos Específicos: 

✓ Oferecer uma Educação Formal de Ensino Médio; 

✓ Adaptar a escola à realidade e ao interesse do estudante; 

✓ Oferecer horários e disciplinas diferenciadas; 

✓ Construir projetos de vida. 

 

3. METODOLOGIA: 

Utilizar o protagonismo como forma de combinar regras e ensinar disciplina; 
Treinar a capacidade de superar decepções; 

          Instituir Projeto de Vida,  
          Treinar iniciativas e a capacidade de tomar decisões,  
          Facilitar a resolução de pendências ou conflitos e adquirir capacidade de construir 
consenso entre partes. 

Exercitar a solidariedade e fortalecer o trabalho em equipe. 
Fortalecer a auto estima por meio de teatros, dança, contos e fábulas, utilizando a 

arte como forma de aprendizagem constante. 
Trabalhar as 4 operações básicas, bem como a leitura e compreensão de textos de 

forma lúdica e simples. 
Resgatar o verdadeiro significado da palavra Escola. 

 
 
 
 
 



4. DESENVOLVIMENTO: 
 

Ministrar aulas semanais nos turnos manhã, tarde, vespertino, noites e/ou finais de 
semana e feriados. 
Intermediar as habilidades, vivências e conhecimentos que cada um trás em suas 

bagagens (Escolas Montessorianas), como forma de praticar o método de “Todos são 
Mestres e ao mesmo tempo, ninguém-o-é”; confirmando a capacidade de que cada um é 
Professor e aluno ao mesmo tempo (Teoria de Summerhil), e de que para que o 
Educando aprenda, basta oferecer espaço, oportunidades e postar bons exemplos 
(Escola da Ponte), se auto intitulando referência. 
 
 

5. RECURSOS EXISTENTES: 
 

Diretoria responsável. 
Sede própria com ampla sala de lazer, cultura e oficinas. 
Banheiros e vestiários masculinos e femininos. 
Biblioteca. 
Sala de atendimentos. 
Cinema de rua com 50 lugares. 
Pátio para lazer. 

     Espaço para construção de um refeitório e salas de aula. 
     Espaço para construção de uma Praça Comunitária. 
     Espaço para construção de UM Palco Aberto com até 100 lugares. 
      
 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS: 
 
Materiais, mobília e mão de obra para construção de um refeitório para 20 lugares. 
Materiais, mobília e mão de obra para construção de 04 salas de aula. 
Materiais e mão de obra para a construção da Praça e do Palco Aberto. 

 
7. PÚBLICO ALVO: 

 
Adolescentes, jovens e adultos em zona de vulnerabilidade social de alta 

complexidade. 
            
 

8. PLANO DE AÇÃO 
 

O QUE SERÁ FEITO Refeitório e 04 salas de aula, Praça Comunitária e Palco Aberto.  
 
 

POR QUÊ SERÁ FEITO Para buscar funcionamento como Escola Formal Modelo, reduzir os 
índices de Evasão e construir uma melhor Sociedade de se viver. 

ONDE SERÁ FEITO Na sede da ONG Vida Breve, Taquara – RS.  

QUANDO SERÁ FEITO 2018/2019 

POR QUEM SERÁ 
FEITO 

ONG Vida Breve – Grupo Aprendizes e apoiadores 

DE ONDE VIRÁ O 
RECURSO 

De apoiadores, campanhas beneficentes, editais e convênios 

CUSTO ESTIMADO 
APROXIMADO 

R$ 150.000,00 

 
 
 


