
ONG Vida Breve – Grupo Aprendizes de Hip Hop & Poesia 

A ONG Vida Breve – Grupo Aprendizes nasceu de uma perda familiar, e se constitui 

como uma Instituição não governamental e independente, é responsável por todas as 

melhorias implementadas nos kms de zero a três da RS 115, quanto a segurança no trânsito; 

por meio de intervenções públicas e judiciais, bem como por meio de educação nas escolas e 

pós-escolas. 

Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com 

adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, 

inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela 

tampouco a sociedade muda. 

Paulo Freire, 1979, Rio de Janeiro:Paz e Terra.) 

Desde 2009, utilizamos as ferramentas do Hip Hop e da Poesia, como forma de se construir 

uma melhor sociedade de se viver, buscando alterar trajetórias e mudar tendências 

previamente constituídas pelo modelo social e educacional atual.  

Além dos muros da escola, buscamos sanar aquilo que o sistema não dá 

conta.Airton Schirmer 

Nosso principal objetivo é tirar a criança, o adolescente e o jovem da rua, onde a partir do 

vínculo, trabalhamos a auto-estima, postura, disciplina, comportamento e sistema de trabalho 

em equipe; tendo como metodologia principal o slogan: Todos são mestres e ao mesmo tempo 

ninguém o é. 

Quem ensina aprende a ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. 

(Paulo Freire, 1997,p. 2) 

OBSERVAÇÃO: 

 

MATERIAL: Para a explanação deste trabalho necessitaremos de Data Show, Telão, Som e Microfone 

sem Fio com tempo médio de 10 minutos 

IMPORTANTE: Também gostaríamos de fazer uma demonstração prática deste trabalho por meio de um 

Espetáculo de Dança de Rua, Hip Hop & Poesia, com mescla de dançarinos de variadas idades, lugares e 

cores. Para tanto e se possível, necessitaremos de um espaço que possibilite mobilidade para movimentos e 

acrobacias para até 20 dançarinos. Para tal apresentação, o material necessário, além do espaço, é som e 

microfone sem fio, o tempo aproximado de cada espetáculo é de 10 minutos. 

 

Para conhecer mais sobre nós ou saber quem nós somos, acessem: 

viroucliptaq.wix.com/grupoaprendizes 
 
Airton Schirmer (Professor – Educador Social – Idealizador da ONG Vida Breve e Grupo Aprendizes) 

 


