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Resumo

Pensar e executar a educação gaia e difusa é querer movimentar estruturas estanques, é
se envolver com a radicalização daquilo que hoje estamos habituados a pensar sobre o
cotidiano escolar. Esta perspectiva de pensamento não se limita a introduzir pequenos
reajustes ao sistema escolástico, mas sim se envolve com um pensamento global do que
temos de concreto na atualidade a respeito da escola e da educação. Uma pequena larva
dessa experimentação pode ser estudada através das pesquisas do Prof. Paolo Mottana
da Universidade de Milão-Bicocca (UNIMIB). A ideia principal  da educação gaia e
difusa é de que as crianças e jovens possam encontrar no meio social e, não dentro dos
muros  da escola,  um modo de  experimentar  progressivamente  suas  autenticidades  e
individualidades, e assim, descobrirem aquilo que de fato são os processos subjetivos,
estes  que  podem desencadear  por  fim,  uma autentica  educação.  Crianças,  jovens  e
adultos  compartilhando  de  um mesmo ambiente  social,  acolhendo  e  enfrentando  as
diferenças, hospedando um convívio social partilhado. A educação se torna então, um
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processo  de  compartilhar  experiências  na  cidade,  isto  é,  em  contato  real  com  as
experiências reais de vida. Não mais um ensinamento das ideias dos adultos sobre as
crianças, mas sim as suas próprias ideias, os seus projetos ativados de modo autônomo e
autodeterminado, sem hierarquização dos saberes, sem transmissão de conteúdos, isto é,
sem escolarização. Não mais uma educação pela tristeza e sufocamento da vitalidade,
mas sim uma educação desescolarizada (Illich), com uma visão societária (Fourier) e
uma  antipedagogia  (Schérer),  inspirações  que  restituem  às  crianças  o  gosto  pela
aventura social e emancipação da “privatização” da infância sob a vigilância da família,
psicólogos,  pedagogos.  A educação  gaia  e  difusa modificará  radicalmente  a  relação
entre  crianças  e  aprendizagem,  por  que  é  fundada  na  experiência  envolvente,
participativa  e  realiza  suas  ações  concretamente,  não  apenas  através  de  um  saber
abstrato e artificial.  A cidade se transforma na escola e é essa a mudança radical  e
potente que essa perspectiva quer apresentar como outros modos possíveis de educação.
Os professores se tornam mentores, guias, exploradores, provocadores de experiências
e,  sobretudo amigos das crianças e jovens,  em contato direto com situações vivas e
apaixonadas, num convívio social pleno de vitalidades. Hoje o território urbano não é
preparado para hospedar crianças e jovens, por isso é necessário um forte empenho a ser
pensados juntos. Uma educação gaia e difusa é também acima de tudo um pensamento
global do nosso modo sempre mais delirante de viver a vida de um modo não efêmero e
vazio, mas pleno de experiências vivas e autenticas.

Palavras-chave:  educação  gaia;  educação  difusa;  aprender;  subjetividades;
autenticidades.

Abstract

Conceiving  and  implementing  “Gaia  Education”  and  “diffuse  education”  aims  at
making rigid compartments flexible and engaging with a more radical view of education
as an everyday activity. This perspective is not limited to introducing minor adjustments
in the school system, but is part of a current global conception on school and education
nowadays.  University  of  Milan-Bicocca  (UNIMIB)  Prof.  Paolo  Mottana’s  research
provides a small-scale sample of this experiment. The main principle behind “Gaia” and
“diffuse”  education  is  that  children  and  young  people  find  a  way  to  progressively
experience their authenticities and individualities in the social environment – not just
within the confines of the school – and thus encounter actual subjective processes which
can eventually provoke the emergence of an authentic education. This involves children,
youngsters and adults sharing the same social environment which welcomes and deals
with divergence. Education thus becomes a process of sharing experiences in the city,
that is,  in actual contact with authentic life experiences.  This is no longer about the
teaching of adults' ideas about children, but about the teaching of their own ideas, their
projects put in practice in an autonomous and self-determined way, without hierarchy of
knowledge, without transmission of content, that is, without schooling. No longer an
education through sadness and a stifling of vitality, but an unschooled education (Illich),
with a societal vision (Fourier) and an antipedagogy (Schérer), inspiring views which
revive the taste for social adventure in children and lead to the emancipation from the
“privatisation”  of  childhood  under  the  supervision  of  the  family,  psychologists  and
educators.  “Gaia”  and  “diffuse”  education  will  radically  modify  the  relationship
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between  children  and  learning  because  it  is  founded  on  an  engaging,  participatory
experience  and realises  its  actions  concretely,  not  just  by means of  an  abstract  and
artificial  knowledge.  The  city  becomes  a  school  –  this  is  the  radical  and  powerful
change  that  this  perspective  seeks  to  present  as  an  alternative  to  other  models  of
education. Teachers become mentors, guides, explorers, experience makers and above
all, friends with children and young people, in direct contact with lively, passion-filled
situations within the framework of a social coexistence full of vitality. Nowadays the
urban world is not children or youth-friendly, hence the need to conceive both of them
together. “Gaia” and “diffuse” education is also above all a global vision in our ever
more delirious way of living life in a way that is not ephemeral and empty, but filled
with authentic, live experiences.

Keywords: Gaia education; diffuse education; learn; subjectivities; authenticities..

Introdução

Iniciamos o texto por uma viagem imagética, um jogo deambulante possível ao

pensamento que é caótico. Imaginemos uma sociedade sem aquilo que pensamos ser

uma escola.  Pensemos então,  a cidade como local  de encontro e troca de processos

educacionais. Compartilhemos a jornada dos adultos juntos com o frescor dos jovens e

crianças nas mesmas ruas, nas mesmas calçadas, nos mesmos transportes públicos, com

adultos sendo acompanhados pela vitalidade infantil e juvenil. Imaginemos seus corpos

não carregados de mochilas cheias de apostilas, mas cheias de gosto e curiosidade para

iniciar uma nova jornada. 

Imaginemo-los  livres  e  restituídos  da  sua  possibilidade  de  deambular  pelos

circuitos arquitetados das nossas cidades. Imaginemos a cidade como possibilidade de

produção de subjetividades outras, não mais aquelas produzidas para seguir o curso pré-

estabelecido  das instituições  hierárquicas,  mas sim,  outras forças sendo engendradas

com novas potencialidades de se pensar o que pode se mover, quando, pensamos em

outras estratégias de produção educacional.

Nessa  visão  pedagógica  de  uma  educação  gaia  e  difusa,  nós  professoras  e

futuras professoras, não podemos nos submeter ao hábito de encarcerarmos jovens e

crianças, com no mínimo 4 horas por dia em sala, sob o controle de exercícios, regras e

deveres a serem executados sempre com grande excelência. Imaginemos o campo fértil

que seria as crianças tendo o direito de escolher, entre tantas possibilidades que a cidade

oferece, os próprios caminhos a serem traçados durante uma jornada. Imaginemos que

escolham parar em um jardim para conversar ou brincarem. Escolham entrar em um
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supermercado, no cinema, na livraria, na biblioteca pública, num consultório dentário.

Imaginemos a riqueza de poder explorar e vivenciar experiências reais com e no mundo.

Vê-los em livre circulação, sem um adulto conduzindo ou planejando as suas

jornadas.  É  quase  inconcebível  ver  hoje  em  dia  crianças  e  jovens  circularem

autonomamente pelas cidades sem acionarmos algum órgão de segurança e proteção.

Num  projeto  de  educação  gaia  e  difusa veremos  crianças  e  jovens  circulando  em

horário padrão de aula, ocupando as ruas e outros lugares que compõem a cidade. Não

somos mais habituados a enxergar crianças e jovens que ocupam os espaços públicos,

pois há muito tempo são confinados a viverem em lugares fechados e sob vigilância.

São privados desse direito em explorar os lugares em bandos, ocupando as vias com

seus corpos, gritos e alegrias.

Por  esses  e  outros  motivos,  nós  adultos,  não  sabemos  tolerar  a  presença  e

atitudes deles em outros espaços que os não reservados a eles. Somos nós, os adultos,

que  os  colocamos  em  distância  de  aproveitar  e  desfrutar  esses  momentos

compartilhados de experiências reais, inseridos em relações que não são abstratas e sim

funcionais a suas vidas. 

Mas  ainda  há  tempo  de  mudar  esse  cenário  sobre  o  que  pensamos  ser  os

processos de ensino. Pensemos com um pouco mais de abertura e coragem esse lugar

que também é um espaço de aprendizagem, lugar de errar, observar, fazer, multiplicar,

compartilhar, lugar de reconhecimento e pertencimento.

Para que a cidade seja vista como um campo possível de aprendizagens,  não

basta organizarmos as estruturas internas das escolas e ainda continuarmos repetindo os

velhos  métodos  de  ensino.  “A  modernidade  piorou  a  situação  porque  somente

embelezou e sobrepôs de tecnologias e de gadgets os mesmos espaços, com as mesmas

formas que anunciam hierarquia e poder.” (MOTTANA e CAMPAGNOLI, 2017, p.11).

Para os autores italianos, não basta modificarmos uma estrutura escolar somente, para

que  a  educação  gaia  e  difusa  funcione  é  preciso  uma  mudança  de  pensamento  em

relação aos outros campos de aprendizagens possíveis.

E é por esses motivos que os autores italianos problematizam as próprias escolas

de métodos montessorianos,  escolas da região Emilia  Romagna,  Friuli,  Val d’Ostra,

Trentino  Alto  Adige,  por  exemplo,  onde  há  uma  arquitetura  que  acolhe  e  denota

segurança e confiança, onde as práticas executadas lá dentro são inovadoras, mas que

ainda são executadas sob uma política de enclausuramento dos corpos. Uma educação
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entre os muros e separada das situações reais de vida, onde o projeto de segurança se faz

primordial para o bom funcionamento das instituições. 

Sabemos que também em alguns países onde existem práticas com o foco de

aprendizagens  na  cidade,  como,  por  exemplo,  as  cidades  educantes  em  Portugal.

Também  países  menores  e  ricos,  como  o  leste  europeu,  ainda  são  exemplos  de

pioneirismo desse encontro da educação com a cidade e isso afirma cada vez mais um,

“... basta de belas escolas. A cidade toda é uma bela escola e que sabe também segura.”

(IDEM, p.15).

Pensemos  o  conceito  de  aula  com  um  pouco  mais  de  fantasia  e  desejo

misturados a realidade do funcionamento das cidades. Pensemos como na antiga Grécia

onde as aulas se davam nas ruas, no acompanhar de um mestre durante uma caminhada.

Pensemos  as  portas  da  escola  como  uma,  das  múltiplas  portas  educacionais  que

podemos encontrar quando em percurso pelas cidades. Num exercício de esquecer que

existem espaços  específicos,  especializados  e  dedicados  a  aprendizagem e  a  cultura

institucional.  Nosso  exercício  é  tentar  visualizar  mentalmente  como  o  projeto  de

educação gaia e difusa seria possível se fosse de fato inaugurado na nossa cidade.

A educação gaia e difusa

O sinônimo de  educação gaia e difusa é de uma perspectiva educacional que

dedica seu tempo às descobertas, a procura, ao jogo, às brincadeiras, ao tempo livre e a

evolução, ao desenvolvimento, ao envolvimento, a autenticidade, ao protagonismo. Se

libertando  das  amarras  burocráticas  que  nos  prendem  de  experimentar  outras

possibilidades e nos distancia cada vez mais das relações entre humanos que é o que

deveria ser o fundamento do processo educacional. Ainda estacionamos no conceito do

que  é  humanismo  dentro  do  sistema  educacional  e  qual  o  papel  dele  inserido  nas

amarras institucionais.

O lugar  para  que  esses  processos  sensíveis  aconteçam são  independentes  de

serem em uma escola ou em outro lugar qualquer. Onde o papel do adulto na sociedade

seria o de também estar sempre atento ao cuidado dos jovens e crianças que lá circulam,

pois como afirmam os autores, “devemos mudar profundamente, devemos restituir aos

jovens e crianças a hospitalidade, criar condições para recebê-los, para que vivam entre

nós, participem como nós, dediquem-se como nós, pois somos membros a pleno título

do  espaço  e  do  tempo  em  comum  e  não  podemos  vê-los  como  personagens

empobrecidos, fora do jogo.” (IDEM, p.17).
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Como  seriam  nossas  vidas  para  além  do  encarceramento  escolar?  É  uma

problematização quase impossível de se pensar, tendo em vista que nós adultos e velhos

não conhecemos outro projeto educacional que não o escolar. Não é que o termo escola

seja  impossível  de  se  pensar  na  perspectiva  dos  autores  italianos,  só  não  é,  se  o

pensarmos  como  espaço  de  liberdade  e  de  tempo  livre,  onde  nenhum  espaço

arquitetônico possa desempenhar o papel de controlador dos corpos e desejos. É assim

que  os  pensadores  imaginam  essa  outra  possibilidade  de  projeto  educacional,  uma

escola sem amarras corpóreas (cadeiras, muros), e sim, aberta, livre para expansão dos

desejos e com projeção a um protagonismo dos jovens e crianças nas cidades e no seu

próprio projeto de vida como um ser humano, agora inserido de fato nas situações reais

de mundo.

O percurso feito durante o dia na perspectiva de uma educação gaia e difusa não

será sobre a descrição da construção de um projeto arquitetônico, mas sim da jornada

escolar  na  cidade  do  ponto  de  vista  da  criança,  do  adolescente,  do  estudante

universitário, do professor, etc. As “aulas” serão conduzidas pelo ponto de vista dos

protagonistas desta história, onde o papel do suposto professor será o de acompanhar os

processos criativos e potencializar suas descobertas.

Certamente  que o projeto de  educação gaia e difusa não compactua com os

espaços que incentivam o consumo, como shoppings, centros comerciais, nem mesmo

em bares que poderiam incentivar o consumo de bebidas alcoólicas. Abdicamos estes

locais e inclinamo-nos a desbravar todos os outros. Não que seja impossível realizar um

projeto dentro de uma vinícola, por exemplo, pois temos consciência da importância da

aprendizagem dos processos químicos, físicos, biológicos, geográficos, históricos que

contém um trabalho de agricultura. 

Os portais

Diante do cenário apresentado até então, não queremos a cidade como reclusão,

mas sim como portais,  portais que possam servir  como reutilização de cada edifício

abandonado,  de  cada  praça,  de  cada  prédio  público  que  possa  servir  de  ponto  de

encontro. Os portais são, ou, poderiam ser usados como “objetos vivos que introduzem

a cultura e a escola e distribui-os para diversas direções de atividades.” (IDEM, p.20).

Pode ser um espaço para as ordens burocráticas (porque delas ninguém está livre) e

também um lugar para as exposições, atividades coletivas, auditórios de grandes aulas

(ações que de nem todas devem abolidas).
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O  portal  seria  o  ponto  de  encontro  tanto  da  saída  como  da  chegada,  onde

faríamos os combinados do dia, ou um lugar para adquirir algum conhecimento mais

técnico e preliminar para os deslocamentos na cidade, esse portal servia também como

local para deixar os pertences, roupas especiais para situações específicas, como dias de

chuva,  lugar  para  efetuar  reuniões  de  elaboração,  programações,  discussões,  onde

poderíamos receber alguns convidados, etc.

Seriam necessários apenas dois ou três portais em uma cidade de médio porte,

preferencialmente  localizados  em  um  ponto  estratégico  da  cidade  e  de  preferencia

central,  com serviços de transporte  público próximos,  seria  como uma “estação”  de

partida  para  a  “aula”  acontecer,  também  um  local  para  descanso,  de  troca  de

experiências  para  relatar  os  acontecimentos  do  dia  com  o  grande  grupo,  ou  com

pequenos. 

Podemos até pensar que esse projeto é utópico e que um sistema escolar como

esse  jamais  funcionará  na  realidade  brasileira,  mas  há  que se pensar  em termos  de

descobertas e inovações a fim de estremecer as nossas velhas estruturas cimentadas sob

um  pedestal  que  visa  e  sempre  visou  a  “boa  educação”,  isto  é,  a  educação  da

passividade,  da ordem, da disciplina e principalmente,  uma educação com um único

fim, a de projetar os jovens e crianças para um futuro de trabalho atrelado ao capital.

Esse experimento, no caso da Itália, já começou a estremecer estruturas, e não só as

escolares, mas também, a agricultura, a arqueologia, o turismo, as vinícolas, etc. Têm-se

jovens e  crianças  já  em rota  de gozar  sua plena beleza em diferentes  lugares  e  em

horários que geralmente eles não circulavam antes.

É muito  cômodo  colocar  jovens  e  crianças  fora  da  nossa  rotina  diária.  Eles

sempre  são  colocados  de  lado,  liberamos  os  espaços da cidade  para  podermos,  nós

adultos,  circular  tranquilamente.  Nem eles,  nem os idosos cabem em circulação nas

cidades.  Estes sempre postos em lugares privados da livre circulação.  “É cômodo e

facilita a rápida circulação, não esbarrar em crianças ou jovens, pois sabemos que eles

circulam em outro ritmo, o não prescrito ao consumo e eficiência.” (IDEM, p.23).

É cômodo e sempre foi pensar as crianças fora desse contexto, pois o olhar do

adulto sob eles é de vê-los circulando nas cidades como incapazes de se introduzir na

complexidade do mundo. São poucas as leis que eles devem seguir: a da obediência e a

do  deixar-se  ser  controlado  pelo  adulto.  E  assim,  tomados  pela  chatice  e  coerção,

perdem as possibilidades de se reabituarem em diferentes lugares não tão protetivos e

encarcerados.
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Riscos possíveis

A  cidade  como  lugar  aberto  expõe,  certamente,  todos  aqueles  que  por  ela

circulam,  não  só  os  jovens  e  crianças,  mas  todos.  Então,  para  que  um projeto  de

educação gaia e difusa aconteça, temos que ter consciência da realidade desses riscos e

juntos com eles saber mediar a fim de não torná-los nocivos a ninguém. Não existe uma

educação  sem risco,  pois  todo e  qualquer  sistema educativo  sabe bem que existem

riscos, pequenos ou grandes, eles sempre existirão. Mas provavelmente quando jovens e

crianças inseridos em situações reais de mundo, eles podem se tornar riscos de grande

escala. 

Ocorre que a educação e os métodos de ensino suavizam e quase eliminam do

repertório dos jovens a existência dos riscos que o mundo lá fora borbulha. Uma escola

que  transmite  saberes  pobres,  com  jovens  incapazes  de  descobrir  as  interações

sistêmicas que passam entre os diversos aspectos da vida. Uma política que os separa da

vida  real  tornando-os  assujeitados  por  pobres  saberes,  por  instruções  limitadas,  por

temor  aos  erros,  por  incentivo  a  competição  (método  bélico),  e  pela  escassez  de

conhecimentos interessantes.

Como uma escola  nos  moldes  tradicionais  poderia  escapar  de  todas  as  suas

amarras se já a própria arquitetura nos faz prisioneiros? “Com uma aula realizada num

edifício  com  uma  simbologia  alusiva  aos  cultos,  a  hierarquia  material  e  espiritual

(cátedra e bancos, magister et discupulus), um corredor de sentido único para os passos

percorridos, uma escada que conecta um corredor ao outro, laboratório de construção

postural e mental, um escritório de processos e procedimentos.” (IDEM, p.24). E por

mais que a descrição do prédio escolar seja uma realidade das cidades italianas, não

estamos  longe  desse  mesmo  formato  e  dessa  mesma  arquitetura,  talvez  nas  nossas

escolas brasileiras, com menos glamour e idade.

Para além de toda a problematização dos prédios, e não nos demoremos com

isso, pois é justamente deles que queremos nos livrar, pois o foco de uma educação gaia

e difusa é justamente o de querer restituir esse direito das crianças e jovens de habitar o

mundo,  com  os  seus  desejos,  suas  vontades,  suas  perguntas,  seus  riscos,  sonhos,

conscientes  de  que  têm  o  direito  de  se  exprimirem,  traçando  seus  percursos,  suas

possibilidades. 

Não  queremos  mais  escolas  aonde  o  resultado  da  aprendizagem  venha  em

formato numérico.  Queremos expandir essa noção para além de números. Queremos
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experiências  autênticas,  reais,  atuais,  fecundas  a  um  modo  de  pertencimento  onde

nossas crianças sejam felizes em habitar esse mundo. Crianças, jovens e adultos que se

coloquem  no  mundo  com  os  nervos,  carne,  sentidos,  cabeça,  coração,  estômago  e

finalmente conscientes do seu próprio modo de existir. 

“Não queremos mais escutar sobre aprendizagem cognitiva,  motora,  prática e

teórica,”  (IDEM,  p.26)  queremos  situações  reais  e  não  fictícias.  Certamente  que  a

brincadeira, a arte, a visão, a leitura, etc., são possibilidades de experiências de vida,

mas somente quando há o desejo em tocá-las, de apaixonar-se, onde há a possibilidade

de reconhecer o real sentido para cada um dos jovens e crianças, e não somente uma

obrigação a ser explicada.

Queremos o fim da obrigação, do sacrifício, da submissão, da recompensa. Não

queremos  mais  roubar  o  tempo  de  vida  das  nossas  crianças,  queremos  um  tempo

autêntico,  onde  as  suas  experiências  se  tornem  reais  e  significativas.  “Repensar

radicalmente os anos de infância e de juventude não mais como anos de estacionamento

e esperas vazias e torturantes, mas com anos de verdadeira vida, plena, global e rica.”

(IDEM, p.27).

Mas para que essa perspectiva de educação gaia e difusa aconteça, precisamos

não só  de  uma mudança  pedagógica,  mas  de  toda  uma sociedade,  por  isso,  é  uma

mudança radical de modo de pensar, isto é, mudar todas as esferas sociais, construindo

uma base  de pensamento  em que libere  as  antigas  amarras  de  se pensar  o  que é  a

educação. Repensar o tempo, os ritmos, os espaços. Repensar toda uma arquitetura das

cidades para que possamos acolher estes jovens e crianças nas cidades, e finalmente

restituir a eles o que sempre lhe roubamos: a possibilidade de existir no mundo com

situações reais de vida.

O mentor

Seguimos ainda com esse pensamento, utópico ou nem tanto sobre as cidades

como campo educativo.  Sabemos da grande diferença entre as realidades  dos países

aqui citados (Brasil e Itália), mas não podemos perder esse gosto em nos inspirar com

projetos mais ousados, pois se continuarmos pensando com os mesmos moldes, não se

conseguirá  movimentar  o  primordial  nas  crianças  e  jovens  que  é  a  educação  dos

sentimentos, das sensações, da sensibilidade, pois é esse o ponto principal de toda uma

mudança de perspectiva de pensamento educativo.
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Na  educação gaia e difusa pensamos um projeto onde todas as faixas etárias

podem conviver  em um mesmo  ambiente.  Devemos  ainda  ultrapassar  o  projeto  de

muitas escolas modernas no conceito de “open spaces”, mas que ainda não ultrapassam

o bloqueamento das paredes, da submissão dos saberes em prol da clausura nos espaços

determinados. Escolas em que apenas nos enganam com salas de jogos, cafés, tapetes e

redes.

Queremos escolas onde os “jovens e crianças passam a introduzir nas cidades

um outro estilo  de vida,  mais amigável,  mais  intenso,  convidando a participarem,  a

conversar,  a  abraçarem-se”  (IDEM,  p.32),  onde  possam participar  do  exercício  das

atividades  comerciais,  como  bancas  de  revistas  e  que  também  possam  utilizar  os

materiais de informação para disseminarem as notícias para as pessoas que ali passam,

por exemplo. Participar do cotidiano do trabalho realizado na prefeitura, nos bancos, nas

feiras, nas bibliotecas, nas imprensas, nas praças, nos campos.

Na  educação gaia e difusa, diferente do projeto educacional tradicional temos

uma noção diferente  da visão de professor,  e  é  aqui  que um processo de formação

diferencial pode atuar. A participação do “guia” ou do “mentor” atravessa e ultrapassa a

noção de professor. O mentor é aquele que tem por direção acompanhar os processos

realizados pelo grupo, colaborar na organização da sistematização da rotina. Uma figura

que faz serem possíveis às experiências, que consegue suportá-las, que sabe negociar

com o grupo e sabe seguir.

O mentor é essa personagem que se faz múltipla, com um pensamento sempre

jovem  e  animado.  Sabe  problematizar  as  perguntas  do  grupo,  pois  sabe  que  essa

experiência  é  única  e  nova  para  todos  aqueles  que  estão  implicados  nela.  Tem

consciência dos riscos, mas não faz previsão deles como forma de anular um percurso

de experimentação, ele apresenta e problematiza as possibilidades para que enfim, o

grupo como um todo possa decidir o modo de atuação frente ao risco.

É nessa via,  que queremos restituir  aos  jovens e  crianças  a  possibilidade  de

serem ousados, de descobrir, desbravar, jovens com coragem de enfrentar os problemas

do nosso tempo com paixão,  consciência  e  conhecimento  dos  processos  vivos,  pois

todos eles foram vividos quando esses jovens e crianças foram submetidos a realizar

experiências reais.

Uma  vocação  múltipla  anima  a  figura  do  mentor,  ele

próprio  inserido  na  aventura,  ele  mesmo  protagonista

apaixonado, sempre pronto a compartilhar, a adentrar no
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território,  sabendo  quando  e  onde  pode  retirar-se  dessa

figura,  e  deixar  os  próprios  jovens  e  crianças  a

autogerirem-se,  orientarem-se,  dedicarem-se  aos  seus

próprios caminhos. Construindo redes de ajuda mútua e de

mútuo ensinamento. (IDEM, 2017, p.34).

O mentor é o facilitador  dos processos, um inventor,  um criador,  aquele que

observa, que faz escolhas corajosas, intuindo aquelas que farão as crianças e jovens a

impressionarem-se e a apaixonarem-se, aquelas que os vitalizarão e os inflamarão. Mas

esse projeto, que ultrapassa a noção de professor para um mentor, requer uma longa

transição. Sabemos que muitos já o são, pois mesmo inseridos no sistema tradicional de

ensino, têm seus signos sensíveis aflorados, mas ainda não basta se estivermos isolados

e incapazes de alçar voos mais altos.

Onde o “dever” do adulto é de diminuir a sustentação e coordenação do grupo

para  impulsionar  uma  autêntica  capacidade  de  autodeterminação,  aquela  de  saber

acolher a inspiração, a fantasia, a índole aventureira e curiosa. Para isso o mentor deve

ter  uma  escuta  muito  atenta  dos  processos  a  sua  volta  para  saber  perceber  as

ressonâncias das escolhas efetivamente pertinentes à realidade.

O mentor terá também a difícil tarefa de compreender quando alguém do grupo

poderá realizar tais e quais atividades, observando efetivamente as condições que cada

um pode realizar, quando e se terá a necessidade de um ajuste em relação às tarefas, isto

é, adaptar as situações ao nível de interesse de cada jovem e crianças (observar, auxiliar,

construir, deslocar, etc.). Ninguém é igual a ninguém, e por isso que os percursos devem

ser projetados e imaginados especificamente para que cada um possa desfrutá-los da

melhor maneira possível.

Deixar as crianças escolherem entre as diversas possibilidades de experimentar.

Não que  o  grupo será  sempre  uniforme (o  mesmo),  mas  pelo  contrário,  “pequenos

bandos” se formarão impulsionados pela “atração apaixonada” dos múltiplos interesses,

de desejos comuns. Grupos estes que se criam e se envolvem não pela faixa etária, mas

sim pelo interesse comum, “com a vontade de viver o mundo em plena autonomia”.

(IDEM, p.43).

Aguçando a capacidade de mudar, de frequentar situações e circuitos diversos, a

autodeterminação, a responsabilidade e, sobretudo o autêntico protagonismo. Mas para
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que isso tudo se movimente, um primeiro passo se faz necessário para iniciarmos um

processo de mudança no campo social, pedagógico e político.

Restituir a autenticidade

Mesmo  que  os  autores  ainda  criticam  “as  visitas  programadas  segundo  as

exigências didático-disciplinares da velha escola” (IDEM, p.45), ainda assim, aqui, para

a nossa realidade brasileira e para que possamos começar aos poucos movimentar os

processos  estanques  de escolarização,  as experiências  das  visitas  guiadas  podem ser

uma conexão aos processos de autenticidade, sendo pouco a pouco restituídas através

dos desejos das crianças em querer conhecer parte da cidade, e diante disso, podemos

afirmar que,  são sim,  pequenos experimentos  de uma raiz  do projeto grandiosos da

educação gaia e difusa. 

Mas para todo e qualquer grande movimento, precisamos de um grande tempo

para ganhar credibilidade de todos (pais, professore, alunos, cidadão, filhos, etc...), que

aprendam novamente  a  estar  no  mundo,  habitá-lo,  descobri-lo.  Pequenos  passos  no

mundo, conquistados para que nenhuma experiência educativa seja abstrata,  mas um

efeito real nas situações em contato com resultados reais.

Aprender fazendo, aprendizados das experiências que não serão mais palavras

vazias ou preceitos abstratos, pesquisados em livros de pouco prestígio, é desse modo

que resgataremos o sentido profundo das ações que pouco a pouco fomos dando fim,

isolando as crianças e os jovens de serem pertencentes no tecido social, econômico e

cultural, não para criarmos novos súditos do mercado de trabalho, mas pelo contrário,

para ampliar  a visão de mundo sobre os campos de experimento,  de observação, de

reflexão e de inovação que prefiguram também diversos modos de inserção na vida

social das crianças e jovens de hoje.

Crianças e jovens que não serão imersos mecanicamente no mundo para virem a

ser súditos preparados para ocuparem os melhores  postos de trabalho. Ao contrário,

serão atores e protagonistas de um olhar fresco, espontâneo, livre, capaz de se perder

nos  limites,  capazes  de  perceber  as  injustiças,  de  realizarem  hipóteses  para  que  o

cenário  atual  possa  mudar,  e  assim,  criarem  oportunidades  de  mudanças  para

experienciar e colocá-los em ação. 

Por fim, a educação gaia e difusa, induz a inventividade inexaurível das crianças

e das jovens gerações, sob suas exigências em nominar e modificar o seu campo de

experiência social, econômico, relacional, formativo e linguístico. São com elas que a
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nossa sociedade pode vergar a direções ainda não conhecidas, e assim trazer um pouco

mais de intensidade a um mundo desprovido de cor.

A amálgama de uma  educação gaia e difusa, pode no servir como método de

ação para contaminação do meio social,  de outros modos de insistir em existir  num

mundo onde as crianças e jovens são suprimidas do convívio cotidiano pelas ruas. A

intenção do texto se apresenta então, como uma outra perspectiva de se pensar modos

de  educação  para  que  as  crianças  e  jovens  possam enfim  sentirem-se  restituídos  e

pertencentes ao seu próprio mundo, saibam habitar cada canto de seu bairro, e por fim,

saibam se expressar frente aos constantes abalos que a vida impõe. Crianças e jovens

invadindo as cidades como um ato político de matilha, de coletivo e de força a se pensar

num presente possível e com um outro sentido à educação e métodos pedagógicos.
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