N TDRAG
EVIS
PR ÁTI CA S EPE
ÓGTA
ICAS

PROFESSOR
JADER JANER
De acordo com as informações disponibilizadas na Plataforma Lattes, Jader Janer
Moreira Lopes é professor do programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense
(RJ) e da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG). Sua declaração institucional sobre os
locais de trabalho, em duas cidades de dois estados diferentes, nos dá uma pequena pista
sobre as concepções, as reflexões e a abrangência do seu trabalho. Jader tem pensamento e
obra produzidos a partir da circulação e dos fluxos constantes. O site Geografia da Infância,
por exemplo, desde 2010 é um canal de comunicação do seu Grupo de Pesquisas e Estudos
em Geografia da Infância, trazendo informações sobre filmes, ensaios fotográficos, literatura
acadêmica, poesia, textos de psicologia, geografia, antropologia... Enfim, nesta entrevista, que
Jader gentilmente nos concedeu, somos instigados a pensar ciência, infância, espaço, geografia
e sociedade, em diálogo constante.
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GIRAMUNDO: Observando a sua trajetória, é
possível perceber, em suas produções, uma
grande aproximação entre três temáticas:
Geografia, Educação e Infância. Em alguns
momentos essas temáticas se tocam, em outros
elas se afastam, mas, em nenhum deles, as suas
essências se esvaem. É possível nos contar em
que momento de sua história profissional essas
diferentes perspectivas se encontraram?
PROF. JADER JANER: Primeiramente, gostaria
de agradecer a possibilidade de narrar,
neste espaço da Revista, um pouco da
minha trajetória de vida e de trabalho
envolvendo esses temas que vocês tocaram
já nessa primeira pergunta: a Geografia,
a Educação e a Infância. Poder ter um
espaço para grafar as minhas palavras
é, sem dúvida, uma forma importante de
materializar os ditos que me acompanham
para além de mim. Assim, espero que o
que irei comentar possa contribuir para
este importante periódico, para essas
áreas citadas e para as pessoas que
estão se dedicando a atividades nessas
fronteiras de suas vidas. Agradeço a vocês,
Roberto Marques e Regina Firgério, por
conduzirem esse diálogo, e ao Ênio Serra
e Marcus Vinicius Gomes, pelo convite.
Esses agradecimentos não se enquadram
nas falas e tradições que abrem qualquer
momento como esse, não são palavras
soltas, oratórias vazias, mas carregadas de
uma intensidade, convergindo tudo o que
sinto por estar aqui com vocês e com outros
possíveis leitores, que poderão participar
dessa conversa, através de suas leituras. É
afeto no sentido que nos ensinou Spinoza.
Afinal, toda escritura é um encontro de
pessoas, localizadas em muitos espaços
e tempos e que (se)faz(em), da palavra
alheia, o (ilu)(li)mi(n)ar para outras terem
suas existências.
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Ilustração I – Flautista			
Fonte: Marcone Denys, 2016.

Como não há vida fora de contextos
históricos e geográficos, esses encontros a
que vocês se referem, foram, inicialmente,
lastreados por minha chegada no curso de
Geografia da Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF), no final dos anos 80, do século XX,
quando vivíamos um momento muito intenso
de participação popular, de renovações sociais
e educacionais, entre outras, motivados pela
abertura política e ares da redemocratização
brasileira. Nós, estudantes de cursos de
graduação, participávamos de muitas ações na
sociedade e reconhecíamos o importante papel
que uma universidade pública tinha (e tem), não
apenas na formação profissional, no nosso caso,
como docentes em Geografia, mas, sobretudo,
em criar possibilidades para outras experiências
em viver. Sabíamos que não sabíamos fazer tudo,
que muitas de nossas concepções eram reflexões
que às vezes não nos levavam ao desejado,
mas o que estava na ponta de tudo isso era a
intencionalidade (e a certeza) de que a vida estava
para muito além de nossas carreiras individuais.
Tínhamos um projeto de humanidade pautado
no humano como seu centro, no seu bem-estar
integral e nas possibilidades de transformações
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de nossa realidade social. Atuávamos na “palavra
consciente”, vivendo o legado de Paulo Freire
(1979, p. 9), quando ele nos dizia que “[...] a leitura
da palavra não é apenas precedida pela leitura do
mundo mas por uma certa forma de “escrevê-lo”
ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo
através de nossa prática consciente”. Era aí que
estávamos, esse era nosso ponto geodésico no
Brasil e no mundo. Os movimentos estudantis
agiam intensamente em muitas frentes, entre elas,
a de promover encontros acadêmicos, nos quais
podíamos estar em constante contato com ideias
e postulados que circulavam e neles podíamos
encontrar os fundamentos para as nossas ações.
Esses movimentos eram locais, nacionais e,
também, de escalas internacionais. Foi assim que,
na UFJF, pude estar com o próprio Paulo Freire,
que acabei de citar, dialogar com Milton Santos e
tantas outras pessoas que faziam de suas vidas
e teorias formas de pensar outras formas de se
tornar. Esses encontros não se davam apenas a
partir de livros e textos, mas em suas presenças
físicas. Tínhamos uma vida acadêmica muito
extensa e abundante, marcada, entre muitas outras
coisas, por seminários, colóquios e simpósios.
Foi desse modo que pude participar do primeiro
“Fala Professor”, organizado pela Associação de
Geógrafos Brasileiros (AGB) na Universidade de
Brasília (UNB), do “Encontro Nacional de Prática
de Ensino de Geografia (ENPEG)” e de muitos
outros que levavam nossa vivência coletiva para
além das nossas rotinas cotidianas e apostavam
na alteridade e no encontro da diferença como
um importante elemento de formação. Tudo isso
foi me fazendo, me constituindo, foram vozes
que se imortalizaram e que ainda falam em mim,
ventrilocando a polifonia, como aponta Bakhtin
(obras diversas), do meu ser no mundo. E, nessa
constituição, estava a Geografia como um campo
de saber, uma área de conhecimento que se abria
para além da experiência formativa vivida na
Educação Básica e, entre tantos pensamentos,
uma recordação ainda aparece marcante para
mim, vinda de Milton Santos, em uma de suas
falas para nós, estudantes de Geografia. Ao
abordar as dificuldades do método em nossa

ciência, ele nos conclamava a olhar para o
chão de nosso mundo, para nossas presenças
materiais e simbólicas. Fazia referência, entre
suas tantas obras, ao livro “O Trabalho do
Geógrafo no Terceiro Mundo”. Sua voz era sempre
pausada, guardava uma serenidade cheia de
força e tinha uma clareza: como fazer Geografia
desconsiderando as geografias que se forjam
em (e nas) diferenças no e do espaço mundial?
Suas palavras, associadas à leitura desse livro,
me fincaram nesse território que é nossa América
Latina. Nesse sentido, como já apontei em alguns
de meus textos, as palavras são as nossas
primeiras formas de existir geograficamente no
mundo. Isso porque a linguagem nos inventa na
vida. As palavras, por serem cheias de histórias,
mas também de geografias, nos espacializam.
E, como se não bastasse, ele nos pediu que
dedicássemos uma parte de nossa formação,
deixando a nosso encargo escolher o quanto de
tempo dispensaríamos para isso, para pensarmos
uma geografia sobre esse recorte do mundo que
habitávamos, mas que, ao mesmo tempo, era tão
distante de nós. Onde estava o Brasil? A América
Latina? O Terceiro Mundo? Questionava-nos ao,
mesmo tempo, isso me dizia: não podemos ser
estrangeiros para nós mesmos. Suas declarações
não apenas me fizeram compreender, mas também
me deram a certeza de como a geografia poderia
forjar permanências que nos tornam exilados em
meios às nossas próprias presenças. Não havia
(e não há) como esquecer esse convite feito por
ele. Lembro-me de Roland Barthes, em sua aula
inaugural no Colégio de França, no ano de 1977,
na cadeira de Semiologia Literária: “É preciso
primeiramente dizer de novo que as ciências (pelo
menos aquelas que tenho alguma leitura) não são
eternas: são valores [...]” (BARTHES, 1977, p. 29).
Esse momento, entretanto, também
foi marcado pela chegada dos estudos e
pensamentos de Jean Piaget no Brasil. Havia
muitos grupos, muitas formações que ocorriam
e, particularmente, a área da Educação era a que
mais se dedicava a compreender as contribuições
envolvendo as pesquisas e publicações desse
teórico. Nesse meio, estava a Geografia e seu
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ensino e, com ela, a educação cartográfica. Eu
era monitor de uma professora do Departamento
de Geociências da UFJF, que atuava nos estágios
de formação docente da Faculdade de Educação.
Refiro-me à Profa. Valéria Trevizani Burla de Aguiar.
Ela foi responsável por coordenar, junto com um
grupo, a reformulação curricular do colégio de
aplicação dessa universidade, o C.A. João XIII. A
primeira fase dessa reformulação foi, exatamente,
reestruturar o que, na época, era chamado
de 1ª à 4ª série, à luz das teorias piagetianas.
Como monitor, pude me envolver com esse
processo. Isso significava estudo, muito estudo
e dedicação para compreender o que estávamos
fazendo e propondo. Dediquei-me intensamente
a conhecer a obra desse autor e o que chegava
ao Brasil sobre ele. O primeiro livro de sua autoria
que pude ler foi “A representação do mundo na
criança”. Essa leitura me deixou fascinado, pois,
pela primeira vez, tive contato com alguém que
buscava entender o pensamento das crianças
e suas singularidades. Nessa obra, ele tentava
compreender a gênese das representações do
mundo que surgem nas crianças no decorrer de
seu desenvolvimento e, com isso, foi mapeando
alguns estágios do processo cognitivo a partir
de certos temas previamente escolhidos. Como
ocorre o pensamento? O nome das coisas? Os
sonhos? A vida? O sol? As estrelas? A noite?
As nuvens? As trovoadas e as chuvas? A neve,
o gelo e o frio? Os rios, os lagos e o mares? A
origem das árvores, das montanhas e da Terra?
São algumas das proposições escolhidas para
sua investigação. As inovações metodológicas
criadas pelo grupo de Genebra permitiam
sistematizar sua Teoria Epistemológica Genética,
mostrando-nos registros como: na criança, a
origem dos fenômenos naturais passaria por
estágios que revelariam um processo que vai
de sua origem artificialista até chegar à origem
natural. Além dessa obra, outras também me
tocaram profundamente, como “O Julgamento
Moral na Criança”. As suas ideias sobre
autonomia e heteronomia, sanções expiatórias
e por reciprocidade e, claro, o que talvez seja
mais conhecido em nossa área: “A representação
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do espaço na criança”, produzida em conjunto
com Bärbel Ihelder. Esse último texto nos legou
concepções, como as relações topológicas,
projetivas e euclidianas, que refundaram nossa
forma de olhar a percepção e a representação
espacial e, com ele, toda uma forma de fazer a
geografia e, muito explicitamente, a cartografia
para as crianças. Eu realmente não entendia
como as pessoas não podiam se ressignificar
nesses estudos e nesses escritos que tratavam,
claramente, do desenvolvimento cognitivo,
intelectual das crianças, do ser humano. Para
mim, pela primeira vez, eu podia ver com clareza
os liames existentes entre a infância, a Geografia
e a Educação. Mesmo com todas as tensões
que isso poderia envolver, o fato estava criado.
Era uma virada epistemológica que não poderia
ser ignorada. Nessa época, encontrei-me, ainda,
com os trabalhos da professora Tomoko Ilda
Paganelli. Seus estudos, iniciados no Centro
de Pesquisas e Orientação Educacionais da
Secretaria de Educação e Cultura do Estado
do Rio Grande do Sul (CPOE/RS), na década
de 1960, seguido dos trabalhos no Laboratório
de Currículos da Secretaria Estadual do Rio de
Janeiro em fins dos anos 1970 e, depois, na
universidade, sistematizaram uma proposta para
os anos iniciais que buscavam conjugar a infância,
seu desenvolvimento cognitivo, a construção de
sua moralidade com suas vidas em sociedade.
Essa confluência se converteu na sistematização
de uma proposta curricular para os anos iniciais,
baseada nas noções, consideradas por ela
fundamentais para o trabalho pedagógico da
Geografia e das Ciências Humanas como um
todo. Trata-se dos conceitos/noções de Grupo,
Espaço e Tempo que deveriam estar presentes
ao longo de todo o processo de escolarização
na primeira fase da Educação Básica, mudando
a cada ano sua escala de aplicação. O fazer
pedagógico, nessa perspectiva, segunda a
própria autora, favorecia o desenvolvimento de
crianças autônomas, reflexivas e conscientes de
suas cidadanias. Esse seu material foi formador
de toda uma base para pensar a Geografia com
as crianças pequenas. Por isso, até hoje, em meu
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curso de formação, o seu texto, publicado pela
primeira vez na “Revista Terra Livre” intitulado
“Iniciação às Ciências Sociais: os grupos, os
espaços, os tempos” e que foi republicado no
livro “Formação de Professores de Geografia:
diversidade, práticas e experiências”, é um
dos primeiros materiais que lemos. Saindo da
graduação, fui atuar como docente da Educação
Básica, tanto nas escolas privadas como públicas
do município de Juiz de Fora. Após um concurso
para atuar na rede de escolas municipais dessa
cidade, tive a oportunidade de estar em um grupo
na Secretaria de Educação que tinha o mesmo
objetivo, pensar uma nova proposta curricular em
Geografia para a rede. Estar nesses locais gerou
convites para dar cursos, formações, reforçando
esse encontro a que vocês se referem. Neles, a
Educação Infantil também emergiu como um
dos segmentos que se tornaria perene em meus
trabalhos. Outros teóricos vieram, como Celestin
Freinet (obras diversas), Lev Semionovitch
Vigotski (obras diversas), Mikhail Bakthin (obras
diversas), Walter Benjamin (obras diversas) e, claro,
autores da própria Geografia e de outras áreas.
Foram esses muitos movimentos, essas muitas
atividades e envolvimentos, essas participações
intensas que reformularam, de forma seminal,
minhas escolhas de vida pessoal e acadêmica
e que me levaram a aproximar as três temáticas
citadas na pergunta: a Geografia, a Educação e
a Infância. Só gostaria de reforçar a importância
da graduação e agregar a ela o valor da formação
inicial. Por isso, hoje, quando me questionam
sobre a formação docente, não consigo
desvincular essa ideia do papel da universidade.
Não dá para pensar na formação docente apenas
no docente e em alguns preceitos que aparecem
na organização curricular. Isso porque a docência
tem que ser considerada em sua totalidade, em
sua unidade e, nela, o projeto de universidade.
Marilena Chauí, em sua Conferência de abertura
da 26ª Reunião Anual da Associação Nacional de
Pós-Graduação em Educação (ANPEd), ocorrida
na cidade de Caxambu, MG, em 2006, depois
publicada como texto na Revista Brasileira de
Educação –intitulado “A universidade pública sob

nova perspectiva” – apontava, naquela conjuntura,
como as mudanças promovidas pelo Estado
neoliberal, ao redefinir o papel da educação
pública – de direito a mercadoria –, também
redefiniu a universidade, que passou a assumir
os princípios de uma organização social e, não
mais, de uma instituição social. Como ela mesma
apontava, há significativas diferenças entre as
duas situações, pois, na lógica da organização
social, está a instrumentalidade e tudo que a
rege (gestão, controle, metas, planejamentos etc.)
como princípio basilar e, nisso, a formação da
docente também se refaz.
GIRAMUNDO: Queremos aproveitar ainda a pergunta
e agora a resposta, para fazer uma provocação.
Falamos sempre em “trajetórias”, com a tentação
de pensar na perspectiva da temporalidade e,
também, da biografia com centro em eventos
datados ou cronologicamente organizados.
Gostaríamos que você falasse um pouco das
suas trajetórias espaciais, das suas experiências
espaciais (do presente e do passado) e que são
importantes para você, no seu trabalho.
PROF. JADER JANER: A pergunta guarda uma
afirmativa importante e tem uma marca de
linguagem expressiva, pois mostra como as
palavras são signos em disputas constantes
naquilo que Bakhtin (obras diversas) chamou de
“o grande tempo”. A palavra trajetória é, para mim,
um vocábulo marcado por suas geografias, pois,
no âmago de seu significado, está a vida e seu
encontro com o espaço geográfico, que é onde
esse grande tempo se rende à vivência do ser, é
onde ele pode ser dobrado, pode ser rompido
e reescrito. O “onde” (liames da trajetória e do
grande tempo) traz a potência da liberdade e, ao
ser o irregular da existência, é conatus, como
nos advertiu Spinoza em sua Ética. O “onde” é
a semântica em que local, o lugar, o território, a
paisagem, as muitas linguagens geográficas
(que são sempre plurais) acomodam a potência
de romper o fundado e criar o novo, de se
elevar como movimento instituinte. É evocar-se.
Bakhtin (2014), em seu conceito de cronotopo,

G I R A M U N D O , R I O D E J A N E I R O , V . 6 , N . 1 2 , P. 1 1 7 - 1 4 0 , J U L . / D E Z . 2 0 1 9 .

121

ENTR EVISTA

entendido como a interligação fundamental
das relações temporais e espaciais, proclama
a indissolubilidade de espaço e tempo na obra
literária e, como desdobramentos de suas
afirmações, incluímos aí a vida humana como
obra. Assim, como no cronotopo artístico-literário,
“onde” a fusão, não do espaço e do tempo, mas de
seus indícios, permite que essas duas dimensões
se tornem visíveis, pois são comprimidas e
condensadas, temos o mesmo na vivência. São
nesses coágulos sociais [para usar a expressão
de Serguei Jerebtsov, professor da Universidade
Estatal F. Srokina de Gomel – Bielorússia, em um
de nossos encontros na Creche da Universidade
Federal Fluminense] que se fazem em cultura, que
está a promessa da mirada sobre o ser e o seu
existir. A contenção [o cronotopo] é fundamental
para o gênero literário e para a vida, pois traz,
ao mesmo tempo, a possibilidade de olhar a
impossibilidade que está nos inacabamentos
presentes em quaisquer situações sociais e no
humano. Espreitamos, sempre, os indícios de
espaço e tempo. Calvino foi sábio em nos dizer,
em “Seis Propostas para o próximo milênio”, na
“Leveza” que
o único herói capaz de decepar a cabeça da
Medusa é Perseu, que voa com sandálias
aladas. Perseu, que não volta jamais o olhar
para a face da Górgona, mas apenas para a
imagem que vê refletida em seu escudo de
bronze. Eis que Perseu vem ao meu socorro
até mesmo agora, quando já me sentia
capturar pela mordaça de pedra — como
acontece toda vez que tento uma evocação
histórico-autobiográfica.[...] Perseu se
sustenta sobre o que há de mais leve, as
nuvens e o vento; e dirige o olhar para
aquilo que só pode se revelar por uma visão
indireta, por uma imagem capturada no
espelho (CALVINO, 1990, p. 16).
É na leveza de Perseu que podemos olhar o
outro e nós mesmos. Gotejamos em cultura o
social e como refrações do existido nos resta
olhar a imagem que se faz e desfaz nos escudos
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de nossas mitologias pessoais e sociais. Essa
contenção expressa por Bakhtin permite afirmar
que toda (auto)biografia é sempre histórica
e geográfica, cronotopos comprimidos. Para
mim, nisso se localiza o objetivo da Geografia,
como campo de conhecimento: compreender a
espacialização da vida na sociedade, assim como
o seu inverso. Essa curta afirmação guarda muitos
desdobramentos [muitos dos quais não teríamos
como abordar aqui pelo limite de páginas que
temos], mas, ao relacioná-la com a questão
trazida por vocês, faz-se necessário destacar que,
como geógrafos, recolhemos os vestígios dos
espaços refratados e tecemos o mundo como
linguagem. Entender o mundo [como muitas vezes
é pronunciado em textos geográficos] apresenta
diferenças em interpretar a espacialização da vida
no mundo, pois esse declarar último envolve um
encontro: só é possível compreender o mundo, a
sociedade como um espaço geográfico se você
[simultaneamente] compreende-se [consciência
no sentido bakhtiniano] no mundo e na sociedade.
A unidade sociedade e natureza, há de se ter a
unidade pessoa e sociedade [minha escolha de
formação docente]. Aqui, evoco Deleuze:
Há sobre a linha reta um eterno retorno
como o mais terrível labirinto de que falava
Borges, muito diferente do retorno circular
ou monocentrado de Cronos: o eterno
retorno que não é mais o dos indivíduos,
das pessoas e dos mundos, mas dos
acontecimentos puros que o instante
deslocado sobre a linha não cessa de dividir
em já passados e ainda por vir. (1998, p. 182).
Por isso, começo com um documento:
em meu registro de nascimento, aparece um
hospital localizado na cidade de Juiz de Fora
como o local em que o ventre materno e do
mundo se encontram a partir de meu corpo.
Apesar de estar no registro essa cidade, parte
de minha infância ocorreu em localidades
situadas nas fronteiras da Zona da Mata Mineira
e o Campo das Vertentes, pois minha família,
extensa como eram as tradições naquela época,
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se espalhava por várias localidades nessas
divisas. Vivenciar essas diferentes paisagens,
diferentes locais, diferentes territorialidades e
suas redes foram marcas de minha infância em
que a extensão geográfica se fazia. Meus pais,
por força do trabalho, se viam obrigados a estar
em outros locais também. Esses movimentos,
muitas vezes, me traziam inquietações, pois,
mesmo envolvendo novas configurações de
vida, havia perdas que são sentidas quando
nossos espaços são deixados. Como toda
inquietação de vida, pode virar questões de
pesquisas [por isso, muitas vezes começamos
nossas investigações trazendo as trajetórias que
nos compuseram]. Na época de meu mestrado,
retornei a essas comunidades mineiras para
desenvolver um trabalho de campo. Foi uma
experiência etnográfica de um ano em uma
delas. Aí pude ter contato com crianças que
tinham suas espacialidades locais interrompidas
por forças econômicas, que obrigavam seus
familiares a mudarem para outras cidades e
regiões. Essa vivência: de ver o/e ser migrante
me levou a estudar essa condição infantil no
curso de doutoramento. Nesses estudos, pude
encontrar, além das crianças migrantes, uma
dimensão pouco visível em nossos trabalhos,
o das crianças mudantes. O doutorado,
ocorrido no Programa de Pós-Graduação da
Universidade Federal Fluminense, foi muito
significativo para minha formação, pois, nesse
momento, estava se sistematizando aqui no
Brasil, o que chamamos, hoje, de campo de
Estudos da Infância e, a partir da minha pesquisa,
tive a possibilidade de entrar em diálogo com
muitos pesquisadores brasileiros e do exterior.
Pude conhecer e conviver, de forma estreita,
com os trabalhos de colegas de língua francesa,
como Julie Delalande, Régine Sirota; de língua
portuguesa, como o professor Manuel Sarmento,
que esteve em minha banca final de doutorado;
além do grupo de língua inglesa, como Willian A.
Corsaro, Alan Prout, Allison James, Chris Jenks,
Jens Qvortrup e outros. Postulados desenhados
nesses anos contribuíram para a emergência
de um novo paradigma, de novos olhares para

se perceber e compreender as crianças e suas
ações frente ao mundo em que se inserem. O
livro Theorizing Childhood (de Alan Prout, Allison
James, Chris Jenks), por exemplo, evidenciava
como nossas visões e explicações do ser e
estar das crianças no mundo se concentravam
naquilo que eles chamariam de abordagem présociológica, marcada por noções como a Criança
Má, a Criança Inocente, a Criança Imanente, a
Criança Inconsciente, a Criança Naturalmente
Desenvolvida e a Criança Socialmente
Desenvolvida. Por todas elas, transitavam
axiomas que traziam a adjetivação da infância.
Lembremo-nos de Hobbes, de Rousseau, de
John Locke, de Freud, que acharemos os
paralelos expressos por esses autores, ou ainda
de Piaget, Vigotski e Durkheim, com lógicas que
expressam essas duas últimas suposições. Os
autores de língua inglesa irão, ainda nessa obra,
traçar alguns princípios que deveriam fundar
outra abordagem da infância, a sociológica.
Tais princípios podem ser assim sintetizados: a
infância deve ser compreendida e interpretada
como uma construção social, distanciando-se
de suas concepções naturalistas e biológicas e
aproximando-se da dimensão cultural de cada
sociedade; como dimensão social e cultural,
marcada por variedades, é possível falar em
infâncias e não apenas em uma infância; as
crianças devem ser percebidas como ativas na
construção da sociedade e, enquanto sujeitos
prenhes de relações sociais, são merecedoras
de estudos a partir de si mesmas, entre outros.
A publicação do texto “As culturas da Infância
nas encruzilhadas da 2ª modernidade” de
Manuel Sarmento, em língua portuguesa, e
outros que vieram depois, contribuíram muito
para ajudar a consolidar o campo de Estudos
da Infância no Brasil. As afirmativas presentes
nesse material referentes aos traços distintivos
das culturas da infância, expressos no que
ele chamou da gramática da infância (em sua
semântica, sintaxe e morfologia), compuseram
muitos estudos de graduação e pós-graduação.
Cito esses como exemplos, mas foram muitos
delineamentos nesse contorno, nessa virada
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de paradigma e que continuam até o presente
momento: protagonismo e participação infantil,
lógicas e autorias das crianças, adultocentrismo,
a inclusão dos bebês, as formas de registro,
as questões de gênero, a ética na pesquisa e
muitas outras são muitos temas que circulam
na área.
Tudo isso nos levou a sistematizar o
que, na época, convencionamos chamar, no
Brasil, de Geografia da infância. A produção e
a organização de ideias em torno desse campo
de conhecimentos e estudos advinham não só
de nossa tese de doutoramento, mas também
da importância que reconhecíamos de que a
área de Estudos da Infância deveria contemplar
o tema da espacialidade. Os estudos de Jens
Qvortrup já traziam as intersecções para se
compreender a infância e as diferenças que se
produzem pelas interfaces estruturais, mas ter a
evidência espacial nesse debate era (e continua
sendo), a nosso ver, essencial. No momento em
que estamos nesse diálogo, chega para nós a
informação de mais uma criança assassinada
dentro de sua casa aqui no Brasil. Na época do
doutorado, estar com as crianças migrantes e
mudantes e em, muitas outras situações, nos
compelia a ter a escolha ética de deixar claro
que nascer aqui ou lá, nesse canto ou em outro
no planeta, fazia (e faz) toda a diferença. Por
isso, se a Geografia estuda a espacialização
da vida humana nas sociedades, no mundo, a
Geografia da infância estuda a espacialização
da vida de bebês e crianças nesse mesmo
mundo. Foi uma decisão ética, política e
acadêmica e fizemos a escolha dessa expressão,
diferenciando das tradições de língua inglesa
que usam termos como “children’s geography”
ou “geography of children”, por reconhecer que
a infância é um território de disputa constante e
que as próprias crianças também participariam
dessa situação, como expressamos em um livro
escrito em conjunto com a professora Tânia de
Vasconcellos, chamado “Geografia da Infância:
reflexões sobre uma área de pesquisa”.
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Ilustração 2 – Brincadeira de pular corda
Fonte: Marcone Denys, 2016.

Mais tarde, retornei para a Universidade
Federal Fluminense, na condição de docente e
minha trajetória, que incluía o trabalho com a
infância e Educação Infantil, me fez envolver-me
com o grupo gestor da Creche UFF. Foram anos
maravilhosos que consolidaram meu trabalho
com a Geografia e com as crianças pequenas.
Pensar em minha trajetória espacial, como foi o
convite que vocês fizeram nessa pergunta, me
leva, necessariamente, a esses espaços, pois
eles ocupam uma centralidade, a partir da qual
outros irão se compor, criando uma rede, uma
simultaneidade geográfica em minha vida e que
me inscrevem em torno dos temas que vocês
trouxeram anteriormente: a Infância, a Educação
e a Geografia. Seriam muitos os espaços outros
que se agregam a essa rede e que não teria
como citar aqui, mas menciono, ainda, meu
pós-doutoramento na Universidade de Siegen,
na Alemanha, minha participação no Grupo de
Trabalho 07 – Educação de Crianças de 0 a 6
anos – na ANPEd, minha participação no Centro
Internacional de Estudos e Pesquisas sobre
a Infância (CIESPI), na Red de investigación
interdisciplinaria
sobre
el
protagonismo
y los derechos humanos de las infâncias
latinoamericanas, na Red Latinoamericana
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de Estudios Sociales en Parentalidades, no
Geographies of Children, Youth and Families
Research Group, na rede Recherche avec,
além das parcerias de meu grupo de pesquisa
[Grupo de Pesquisas e Estudos em Geografia da
Infância – GRUPEGI/CNPq] com outros grupos
de pesquisadores brasileiros e do exterior.
Retornando a Bakhtin, ele fala no encontro
com um dos principais motivos cronotópicos e
traz sua estreita ligação com o que ele nomeia
como cronotopo da estrada. Há um grande
tempo, há uma grande estrada, mas há vários
tipos de encontros nos caminhos da estrada, há
esse “onde” as coisas se fazem e se refazem,
vivências que nem sempre as palavras dão
conta de traduzir. Nada seríamos sem nossos
caminhos [trajetórias espaciais].
GIRAMUNDO: Em seus trabalhos de pesquisa, a
perspectiva sócio-histórica, em especial seus
estudos de Lev Vigotski, nos permitem interpretar
e até percorrer caminhos diferentes daqueles
apresentados por outros estudiosos do início
da década de 80. Pode nos apresentar algumas
dessas diferenças e nos mostrar se elas estão e
como estão refletidas no ensino de Geografia?
PROF. JADER JANER: Meu encontro com Vigotski
ocorreu ainda na graduação em Geografia, quando
cursava as disciplinas pedagógicas na Faculdade
de Educação. Mas, como já relatei anteriormente,
naquele momento, a força com que os estudos de
Piaget chegavam ao Brasil eram muito intensas
e os estudos do pesquisador suíço tinham mais
presença em nossa formação. Além disso, havia
muitas informações gerais sobre os trabalhos
desse autor nascido em Orsha, na Bielorrúsia, no
dia 17 de novembro de 1896, que viveu parte de
sua vida em Gomel e mais tarde em Moscou. O
período da guerra fria, marcado pela polarização
entre os hemisférios leste e oeste, interferia em
tudo que chegava ao ocidente e, claro, ao Brasil,
e o campo teórico dos saberes não estava fora
disso. Lembro-me de perspectivas que circulavam
entre nós: Vigotski era um psicólogo soviético

cujas concepções se aproximavam de Piaget,
pois ambos tinham, em suas bases, a proposta
interacionista. A diferença era apresentada pela
condição da sociointeração da teoria advinda
da Rússia; sabíamos que ele falava da Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP) como uma
distância entre o nível de desenvolvimento
real e o potencial de uma pessoa; dos quatro
planos genéticos a serem considerados no
desenvolvimento: a filogênese (a história de uma
espécie animal ao longo da história geológica
do planeta), a ontogênese (desenvolvimento do
indivíduo dentro da espécie), a sociogênese (o
social, o cultural de um grupo) e a microgênese
(emergência singular nos sujeitos dos fenômenos);
diziam-nos que ele havia produzido pouco e não
teve tempo de rever muitos de seus estudos
por ter morrido muito cedo; lembrando que ele
viveu até o ano de 1934 e faleceu acometido pela
tuberculose, doença comum naquele período,
com 37 anos de idade, diferentemente de Piaget,
que teve uma longa vida e teve a possibilidade
de reconsiderar muitas de suas afirmações;
considerávamos a existência da Troika, em que
Vigotski dividia com Luria e Leontiev as reflexões
sobre a reformulação da Psicologia Soviética;
na graduação, dois livros considerados de sua
autoria circulavam entre os acadêmicos, éramos
iniciados na obra “Formação Social da Mente” e
para os que desejassem aprofundar um pouco
mais, havia uma versão reduzida de um outro
livro seu o “Pensamento e Linguagem”. Creio
que esses pontos resumem, para muitos que os
estão lendo, a nossa formação. Era pouco, mas
não podemos esquecer que era o que tínhamos
e foi com essas primeiras ideias que fizemos
aproximações entre esse autor com o campo da
Educação e, claro, da Geografia. No meu mestrado,
tive a oportunidade de fazer parte do Grupo de
Pesquisa Linguagem, Interação e Conhecimento
(LIC) da UFJF, coordenado pela professora Maria
Teresa de Assunção Freitas. Já no doutorado,
participei do Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa,
Extensão e Estudos de Crianças de 0 a 6 anos
(NUMPEC) da UFF, coordenado por Vera Maria
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Ramos de Vasconcellos, minha então orientadora.
Na Universidade de Siegen, Alemanha, sob a
supervisão do Professor Bernard Fichtner, meus
estudos de pós-doutoramento me deram acesso
a literaturas que não conhecia no Brasil e a
outros autores que faziam diálogos com a Teoria
Histórico-Cultural. Tudo isso me possibilitou
oportunidades de ler de forma mais profunda
muitos desses escritos e a refundar muitos do
que havia estudado e aprendido. Com o fim da
guerra fria, abriu-se uma possibilidade impensável
até a sua existência: começamos a ter acesso a
uma infinidade não só de documentos, mas de
pessoas, familiares e outros que trabalharam com
esse grupo da (ex) União Soviética e, com isso,
redesenhou-se a perspectiva dessa teoria.
A tese de Zoia Prestes, defendida na
Universidade de Brasília, sob a orientação da
professora Elizabeth Tunes, intitulada “Quando
não é quase a mesma coisa – Traduções de
Lev Semionovitch Vigotski no Brasil”, que virou
um livro com o mesmo título, foi para nós um
importante divisor de águas, pois evidenciou não
apenas os equívocos de traduções, omissões de
informações, troca de vocábulos, mas também as
concepções que estão na base da epistemologia
desse teórico. Zoia nos aponta, em sua pesquisa,
que palavras como obutchenie, perejivanie,
retch e outras, traduzidas como aprendizagem,
experiência e linguagem, deveriam ser revistas.
Mostrava o equívoco de atribuir a autoria a Vigotski
do livro Formação Social da Mente, pois o autor
escrevera, na verdade, três livros: Psicologia
Pedagógica, Psicologia da Arte e Pensamento e
Fala. Isso, porém, não significava uma produção
restrita, ao contrário, como citado pela própria Zoia
Prestes, no artigo “80 anos sem Lev Semionovitch
Vigotski e a arqueologia de sua obra”, há uma
extensa bibliografia envolvendo artigos, registros
de aulas e textos diversos, destacando que o
levantamento feito por Guita Vigodskaia (sua filha)
e Tamara Lifanova, publicado em 1996, relaciona
em torno de 274 títulos. O contato estreito entre
nossos grupos de pesquisas, as orientações em
comuns, o compartilhar disciplinas que envolvem
esses estudos no Programa de Pós-Graduação
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da UFF, têm possibilitado muitas trocas e
oportunidades de pensar ações conjuntas. Nos
anos de 2013 e 2016, fizemos dois eventos no
Brasil (o intermediário foi em Moscou) chamado
de Veresk (a escolha do termo foi uma referência
à revista literária criada por Vigotski, em 1922,
em Gomel, na Bielorrúsia. Além disso, tem um
simbolismo muito importante, pois é a primeira
planta que nasce após o rigoroso inverno russo.
Nesses encontros, tivemos a oportunidade
de conversar diretamente com colegas das
universidades de Moscou, de Gomel, entre eles,
Serguei Jerebtsov, Guenadi Kravtsov, Elena
E. Kravtsova (neta de Vigotski, filha de Guida),
Vladimir Sobkin, L. A. Pergamenschik. Além
desses encontros, outros momentos trouxeram
outros importantes pesquisadores, como Irina
Periliguina que abordou os trabalhos sobre
Defectologia; Tatiana Akhutina, os pressupostos
de Luria, citando mais algumas pessoas.
Em nosso grupo de pesquisa (GRUPEGI),
temos, entre os diversos estudos, nos dedicado
a examinar esses materiais que chegam até nós,
quer seja em nossos encontros semanais ou em
outras formas, como, por exemplo, monografias
de graduação, dissertações e teses. Além disso,
buscamos aproximar a produção dessa teoria
com os postulados de Bakhtin [nessa interface,
destaco as produções conjuntas com o grupo
coordenado pela professora Marisol Barenco de
Mello, o ATOS], com a Geografia, com a infância,
com a Educação Infantil e áreas distintas.
Descrevo tudo isso para evidenciar a
necessidade de pensarmos as diferenças que
esses novos momentos vividos nos permitem
perceber, há muita coisa a considerar. Guenadi
Kravtsov nos diz que buscar unir os postulados
de Piaget e Vigotski, “o que cada pesquisador
tem de melhor” é perder “exatamente o melhor
que há em Piaget e em Vigotski”, pois considera
“impossível unir mecanicamente teorias que têm
princípios basilares qualitativamente diferentes,
assim como visões de mundo de seus autores,
estruturalmente diversas” (KRAVTSOV, 2014,
p. 30). Zoia Prestes nos previne que traduzir
obutchenie como aprendizagem é reduzir o
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potencial dessa palavra no conjunto da obra; que
a tradução de perejivanie seria vivência e não
experiência; assim como retch em linguagem e
não fala, como deveria ser; sugere que usemos
o termo Zona de Desenvolvimento Iminente,
pois os processos de instrução (que coloca em
encontro, em contato diferentes pessoas) criam
a iminência do desenvolvimento; que, no texto “A
brincadeira e seu papel no desenvolvimento da
criança”, Vigotski evidencia o papel da brincadeira
e sua importância no desenvolvimento e não
do brinquedo, como aparece traduzido no livro
“A formação social da mente” organizado por
Michael Cole, Vera John-Steiner, Sylvia Scribner
e Ellen Souberman.
Como disse, há muito a considerar, em
nossa prática docente, nas pesquisas com os bebês
e as crianças, no trabalho com a Geografia, com
a Educação Infantil, ao buscarmos compreender
o processo de humanização [de desenvolvimento,
de tornar-se] com uma interface entre a filogênese,
a ontogênese e a sociogênese, o que faz com que
cada fenômeno do desenvolvimento seja singular,
tornando nossas vidas únicas na experiência
coletiva. Dialogamos com uma constelação de
conceitos que marcam o entendimento da Teoria
Histórico-cultural em sua totalidade [apreender
de forma isolada determinados axiomas é
extremamente problemático e nos leva a
equívocos que contradizem o que tanto Vigotski
como seu grupo de trabalho, que iam para muito
além da Troika, buscavam tensionar]. Falar nessa
teoria é falar em desenvolvimento como drama,
em neoformações, em atividades guias, em
situação social de desenvolvimento, em busca
das unidades que se fazem no humano [e com
isso um cuidado com a perspectiva de interação],
em autorias que geram atitudes criadoras, em
imaginação, em consciência, em personalidade,
nos instrumentos e nas palavras como artefatos
do social, geradores de cultura; na vida e seus
planos estéticos, na gênese das funções mentais
superiores [a percepção, a memória, o pensamento,
as emoções, a imaginação, a vontade...], em não
situar a teoria nas perspectivas estruturalista,
positivistas ou subjetivistas; na busca de um

novo método e, sobretudo, as vivências. Esse
último termo [perejivanie] tem tido uma especial
atenção em nossos trabalhos, por ser um conceito
de grande importância dentro da proposta de
formação desse novo ser humano [novo homem]
que o movimento revolucionário de 17 de outubro
buscava e que estava nos compromissos desse
grupo de trabalho em Moscou. Vejo que hoje é
uma concepção que tem sido abordada por muitos
autores, mas, ao mesmo tempo, é importante
reconhecer o cuidado [e o carinho a que devemos
nos dedicar] com essa expressão e com o que
ela evoca para além das teorias mais clássicas
de desenvolvimento: vivência é a unidade, é
autoria (na partilha e na pessoa), é a iminência
(por isso ZDI) e a possibilidade da emanência, a
potência [no sentido de Conatus de Spinoza], é
elevar-se [veja que retomo aqui alguns termos
que já usei em nossa conversa], criar movimentos
instituintes. Volto a dizer, há muito a considerar, só
a título de mais um exemplo, creio ser impossível
compreender tal expressão e a perspectiva dessa
teoria sem nos dedicar, também, aos estudos da
Pedologia, que hoje reconhecemos ter sido uma
das grandes buscas de Vigotski e que foi proibida
por uma resolução de 4 de julho de 1936, intitulada
“Sobre as deturpações pedológicas no sistema
Narcompros”, e até hoje ainda não revogada.
Pedologia, como uma ciência dedicada a olhar
para as crianças sua unidade, em desenvolvimento,
seria de grande valor para a Educação.
Na pergunta, vocês trazem como tudo isso
se reflete no ensino de Geografia. Para além das
minhas várias hipóteses, como já expressei em
diversos textos e apresentações em seminários
[temos tido o desejo de compreender como os
bebês e as crianças pequenas se envolvem com
os elementos da cultura espacial (geográfica) e
como essas emergem em suas vidas cotidianas,
buscamos como as formas geneticamente
embrionárias dos processos de vivência dos
elementos espaciais (geográficos), como se
dá a gênese da criação e da atividade autoral
e como essas se expressam na formação das
estruturas superiores de criação e autoria], há um
encontro que vejo ser fundamental. Marquei até
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aqui que a Geografia teria, como marca primeira,
que compreender a espacialização da vida na
sociedade, essa compreensão não se encerra
em si mesma, mas é um processo para permitir a
liberdade do ser. Para mim, a liberdade (possível
somente na unidade afeto e intelecto) é o fio
que une a Geografia e a Teoria Histórico-cultural
[por isso, sempre, em meus trabalhos, agrego
“e Geográfica”], não há uma liberdade histórica,
se ela também não for acompanhada de uma
liberdade geográfica e essa liberdade espacial
requer um ato responsivo que envolve aquilo que
tenho chamado de espaços desacostumados
de bebês e crianças, de justiça existencial e
amorosidade espacial.

envolvem encontros e desencontros dentro desse
próprio saber instituído e que tudo isso não está
isento de se envolver com o que chamamos,
nas instituições educativas, de Projeto Político
Pedagógico (PPP). Explico: para isso, retomo um
esquema gráfico que apresentei pela primeira
vez no 10º Encontro de Prática de Ensino de
Geografia (ENPEG), ocorrido na cidade de Porto
Alegre, em 2009, em que tive a oportunidade de
estar em uma mesa que abordava o tema. Eis:

GIRAMUNDO: Ainda tratando da questão da
construção do conhecimento, como você vê essa
aparente guinada, nos últimos tempos, de muitos
trabalhos sobre ensino de Geografia, no Brasil,
partindo de conceitos como “spatial thinking”,
por exemplo? Como você vê as concepções de
conhecimento e de aprendizagem que estão em
jogo, hoje, no ensino de Geografia?
PROF. JADER JANER: Na pergunta está a frase
“concepções de aprendizagens em jogo, hoje”,
gostaria de começar por aí. Sabemos que a
produção e a manutenção de um currículo que
envolve os conteúdos no espaço escolar abarcam
isso que vocês apontam: as muitas disputas.
Creio não ser necessário retomar aqui os diversos
teóricos do currículo, como Goodson, para citar
um deles, e outros que contribuíram para esse
debate, como Pierre Bourdieu, ao evidenciar
como a criação do estado-nação fez com que
nossa ciência, a Geografia, e, também, a História
se tornassem disciplinas escolares em detrimento
de outras (remeto-me aqui a seu clássico texto
“A identidade e a representação. Elementos para
uma reflexão crítica sobre a ideia de região”).
Todos esses estudos são muito conhecidos
na Educação e desdobram-se nos cursos de
Licenciaturas de diversas áreas. Mas acho
importante lembrar que, para além da disputa
entre os saberes que se tornam canônicos, eles
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Essa imagem e minha explanação sobre
ela, que não teria como retomar integralmente aqui,
acabaram gerando boas conversas e, de forma
geral, eu buscava mostrar a impossibilidade de
separar, de segmentar todas essas composições
registradas, ou seja, o PPP de uma determinada
área (aqui falamos da Geografia) envolve uma
concepção curricular (entendida em sua noção
alargada, que vai desde o próprio conteúdo às
rotinas escolares, à organização do espaço, do
tempo, entre outros). Tudo isso se fundamenta
e, ao mesmo tempo, expressa uma concepção
de sociedade, um processo de humanização
[o tornar-se], uma concepção de ensinoaprendizagem [por isso o debate anterior, em
torno da palavra obutchenie trazida por Vigotski
é fundamental] que se materializam em muitas
formas de se fazerem as práticas pedagógicas.
Veja que escolhi aqui um caminho, mas a
circularidade pode ter início em qualquer um
desses pontos. Posso, por exemplo, partindo
das práticas pedagógicas, chegar aos demais.
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Peço ao leitor que veja esse esquema, mas acho
importante advertir que ele estava acompanhado
de outros slides que o complementavam. Assim,
apesar de ter trazido somente este aqui, ele não
deve ser entendido em seu caráter isolado. O que
gostaria de evidenciar é como tudo isso tem a ver
com a questão que vocês levantam: os saberes
que se fazem na escola têm suas singularidades
porque ela é uma interface para a qual muitas
coisas convergem, fazendo-se necessário refletir
sobre tudo isso. Escolher um ou outro conceito
é fazer uma escolha gravitacional, que influencia
o todo. Por isso, é um ato ético. Por exemplo,
em muitos de meus cursos na Educação Infantil,
começo fazendo a seguinte provocação com
o público presente, muitas vezes composto de
professoras e professores, coordenadores e
coordenadoras pedagógicas, pessoas da gestão:
quais concepções de infância estão presentes na
prática pedagógica de vocês, quais concepções
são reveladas nas relações que vocês estabelecem
com os bebês e crianças?

Ilustração 3 – O menino navegante
Fonte: Marcone Denys, 2016.

Digo tudo isso porque devemos pensar a
atividade educativa também como uma atitude
educativa. Paulo Freire, em sua frase clássica

frase “Não há docência sem discência”, nos
remete para aquilo que Bakhtin aponta de
forma explícita (em “Para uma filosofia do ato
responsável): não temos álibi na relação com o
outro. Voltando a Paulo Freire (em suas obras
diversas, mas que pode ser encontrado mais
diretamente no livro “Pedagogia da Autonomia”),
refletir sobre relação teoria-prática é essencial,
pois cada uma delas, tomada em seu isolamento,
pode levar a caminhos perigosos, muitas vezes
marcados por autoritarismos.
Por isso, qualquer guinada (como
colocado na pergunta) educacional é uma
escolha que envolve todos esses elementos
aparentemente internos, mas que também estão
no que já chamamos aqui, em nosso diálogo
do grande tempo e da grande estrada. Temos,
sempre, que considerar tudo isso e a que
leva tudo isso, independente de qual guinada
estamos falando. Esse é o primeiro ponto que
considero importante, quando ouço a pergunta
de vocês, uma vez que se junta a isso, também,
uma concepção de espaço existente.
Nesse sentido, falar em “spatial thinking”
ou qualquer outra temática que envolva um projeto
educativo, significa considerar esses liames.
Sem dúvida que essa concepção é uma das
facetas importantes no diálogo com os estudos
da Geografia, mas não é somente dela. Devido
às minhas atividades na Educação Infantil, tenho
sempre um contato muito estreito com colegas da
área da arquitetura, inclusive dividindo orientações
de pós-graduação, com quem estamos sempre
debatendo muitas coisas que envolvem esse
pensamento espacial, como a própria produção
dos espaços físicos das instituições que acolhem
bebês e crianças pequenas e como essas
podem potencializar a autonomia infantil, o
fazer pedagógico. Com esses colegas, encontro
autores como Mayumi Watanabe de Souza Lima,
Paulo Afonso Rheingantz, Henry Sanoff, Anna Lia
Galardini, David F. Lohman, Gwen Dewar. Muitos
deles sugerem atividades que possam ajudar a
desenvolver a inteligência espacial, bem como
pensar o espaço da vida das pessoas e alguns, a
das crianças, com metodologias de estudos bem
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próprias, como Walkthrough, entre outras. Esse
tema é, portanto, partilhado entre várias áreas
que estão nessas fronteiras, como a Psicologia
Ambiental e outras. Os próprios estudos de
Piaget influenciaram muitas delas. Nesse sentido,
é importante pensar como cada uma delas vem
dialogando com essas noções e, no nosso caso,
especificamente a Geografia. Assim, esse seria
outro ponto importante a ser agregado nessa
reflexão: como tudo isso está em diálogo com
a Geografia e, claro, com o que consideramos
as especificidades do espaço geográfico e suas
diferenças em relação aos outros conhecimentos.
De qualquer forma, é importante considerar
as teorias existentes como pontos de partida e não
formas para aprisionar a vida do outro, a nossa
existência e a alheia. São conversas situadas
nos “entre”, para que, a partir daí, invertamos
outras vidas e outras existências. Bakhtin (obras
diversas) nos remete a falar em alargamentos dos
gêneros, inclusive dos acadêmicos. Em um texto
que escrevi com a professora Lídia Fernandez
da UNB, chamado “O guardador de fósseis e
a pequena criança: territórios de infâncias e o
determinismo da teoria”, falamos sobre pensar
acerca de nossas escolhas ao nos colocarmos à
frente desses saberes historicamente construídos
e geograficamente espalhados. Anteriormente,
comentei no limite que toda palavra importa, mas
jamais podemos nos esquecer da sua condição
axiológica. Nenhuma palavra pode ser palavra
de tanque, como bem nos lembrou Manoel de
Barros, pois aprisiona a si e aqueles que com elas
se relacionam. Para tentar juntar tudo que eu
disse e tentar clarear um pouco mais onde desejo
chegar, trago novamente Manuel de Barros. Em
sua bela poesia, ele nos diz:
O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa
era a imagem de um vidro mole que fazia
uma volta atrás de casa./ Passou um homem
depois e disse: Essa volta que o rio faz por
trás de sua casa se chama enseada./ Não
era mais a imagem de uma cobra de vidro
que fazia uma volta atrás da casa. / Era uma
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enseada. / Acho que o nome empobreceu a
imagem (BARROS, 2001, p. 25).
Às vezes, as palavras fecham, mas,
dependendo de minha situação [cronotopo/”onde”]
na grande estrada e no grande tempo, podem ser
enxames que se espalham pelo mundo.
GIRAMUNDO: Sabemos que a ciência moderna
fragmentou o conhecimento e formou especialistas.
Com isso, o conhecimento formal ensinado nas
instituições escolares se organizou em disciplinas,
em que cada professor, especialista da sua área,
trabalha os principais conceitos de seu campo
de estudo. Contudo, nos últimos anos, o campo
da Educação vem apontando o caminho inverso,
o da visão holística. Como você vê o ensino de
Geografia nesse contexto?
PROF. JADER JANER: Quando me formei em
Geografia, no início dos anos 90 (século XX)
e fui atuar na reestruturação curricular dos
conteúdos da Geografia nos anos iniciais, como
já comentei no início de nossa conversa, uma
das grandes reflexões que estava presente
era como pensar práticas pedagógicas que
estivessem calcadas no que chamávamos e
entendíamos de interdisciplinaridade. Era um
empenho que muitos de nós fazíamos, tanto
em nossas escolas, em nossas salas de aula,
quanto, no meu caso, nesse trabalho. Veja que
já são anos em torno desse debate e nessa
busca de uma visão mais holística no contexto
da Educação. Muita bibliografia foi produzida
nessa época e expressões como multidisciplinar,
pluridisciplinar e transdisciplinar se associavam.
Lembro-me, particularmente, dos livros de Ivani
Fazenda como as primeiras referências a que
nos dedicávamos. Além disso, havia movimentos
ocorrendo em diferentes Secretarias de Educação,
nos municípios brasileiros, nos estados, com
produções de materiais para subsidiar o debate.
Para trazer exemplos dessa situação, recordome dos Cadernos de Formação produzidos
pela Secretaria de Educação da cidade de São
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Paulo, que tinha à sua frente Paulo Freire. Eles
faziam parte de uma série que tinha o seguinte
nome: Ação Pedagógica da Escola pela Via da
Interdisciplinaridade. No próprio município de Juiz
de Fora, havíamos rascunhado um documento,
os “Subsídios para a discussão do currículo” e
que trazia referências como:
A escola, atualmente, está baseada na
busca de soluções parciais, e, portanto,
compartimentadas; isto porque os
problemas são apresentados e discutidos
de maneira fragmentada[...] Tentamos,
sim, heroicamente amenizar esta
compartimentação juntando conteúdos
mais evidentemente parecidos com os de
outras disciplinas, e começamos a trabalhar
de maneira interdisciplinar. Mas será essa a
verdadeira interdisciplinaridade? (JUIZ DE
FORA, 1992, texto mimeo.).
No meu fazer em sala de aula, trabalhando
em uma comunidade periférica do município e
na busca de tentar outra forma de envolver a
construção de conhecimentos geográficos dos
estudantes, encontrei muito conforto e respostas
para minhas inquietações e angústias de um
estudante de graduação recém-formado na
Pedagogia de Célestin Freinet (obras diversas).
As ideias e as práticas cotidianas elaboradas
pelo educador francês, que viveu entre
outubro de 1886 e 1966, calcado em trabalhos
com crianças de segmentos empobrecidos
economicamente de seu país, suas concepções
sociais traziam para mim muitas argumentações
que poderiam ser presentificadas com meus
alunos e alunas de diferentes segmentos
educacionais. A aula passeio era o centro em
torno do qual, poderíamos pensar, partindo
da vida da localidade, como os conteúdos,
entre eles, os geográficos, poderiam estar em
diálogo. Trazíamos a educação para o “chão”
da localidade e, a partir desse território vivido
por aqueles que o habitavam, buscávamos
soluções mediadas por muitas ações, entre

elas, a dos conteúdos presentes na escola.
Desenvolvíamos muitos projetos, a título de
registro, revivo um que recebeu o nome “O
lixo nosso de cada dia” que envolveu meninos
e meninas da então 5ª série (correspondente
ao sexto ano hoje), a partir de indagações
emergidas na própria comunidade, que não
tinha uma coleta pública de recolhimento dos
resíduos ali produzidos de forma sistemática.
Ainda hoje, reconheço a contemporaneidade
dos trabalhos de Freinet nessa visão holística
a que vocês se referem e ele é uma das leituras
presentes nos cursos de formação docente em
que atuo na universidade.
Em meu trabalho com a Educação Infantil,
essa perspectiva também está presente e aí se
encontra nossa intensa luta e posicionamento
contrário àquilo que chamamos comumente
de escolarização desse contexto educativo.
O trabalho com as crianças pequenas deve
envolver um projeto pedagógico, com bases
nos princípios de cuidar e educar, que tenha,
em sua intencionalidade, a promoção do
desenvolvimento integral de bebês e crianças.
Os princípios éticos [da autonomia, da
responsabilidade, da solidariedade e do respeito
ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes
culturas, identidades e singularidades], políticos
[dos direitos de cidadania, do exercício da
criticidade e do respeito à ordem democrática]
e estéticos [da sensibilidade, da criatividade,
da ludicidade e da liberdade de expressão nas
diferentes manifestações artísticas e culturais]
estão na base de todo esse fazer. Em todos esses
anos, atuando desde o apoio na constituição
da organização de currículos municipais, ao
contexto mais direto de berçários, creches e
pré-escola, temos promovido trabalhos que
se dão em torno de projetos, temas geradores,
currículos em diálogos, em que os saberes de
todos se encontram. Na Creche da UFF, foram
muitos projetos, parte deles e como aconteciam
eu narrei no livro “Geografia e Educação Infantil:
espaços e tempos desacostumados”. Em vez de
escolarizarmos a Educação Infantil, deveríamos
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infantilizar, não no sentido pejorativo que muitas
vezes se atribui a esse termo, os demais anos da
Educação Básica e, quiçá, os estudos superiores.
Mas, ainda penso ser indispensável trazer
mais uma faceta dessa concepção holística:
a produção de conhecimento para além dos
sistematizados nos saberes escolares, para além
da própria área da Educação. Não podemos
esquecer que muitos campos de estudos têm
organizado significativos debates que trazem
importantes contribuições para esse processo.
Já citei o próprio campo de Estudos da Infância
anteriormente e como todo o teor produzido no
interior dele vem renovando o trabalho com os
bebês e crianças. Quando tive a oportunidade
de desenvolver meus afazeres acadêmicos na
Alemanha, por exemplo, conheci as pesquisas
desenvolvidas por Michael Tomasello, que, entre
muitas afirmações, destacava o altruísmo dos
bebês e suas capacidades sociocognitivas de
compreender a intencionalidade dos outros,
desde o nascimento. Isso me fez olhar para os
primeiros dias e meses da vida humana de outra
forma e significou uma grande diferença em meus
trabalhos junto aos berçários. O meu próprio
projeto de pesquisa atual “Exotopos e Vivências
espaciais: espaços acompanhados em bebês e
crianças pequenas” é fruto de muitos encontros
com outros campos para além da Geografia e
da Educação. Não há como negar as produções
advindas, por exemplo, dos estudos de gênero,
dos estudos feministas, dos estudos afrobrasileiros, que constituem contribuições imensas.
Nesse sentido, me preocupam os trabalhos de
nossa área, aí falo da Geografia, que se fecham
em torno de si mesmos e acreditam que ali a vida
está inscrita em sua totalidade.
Assim, por exemplo, o trabalho que
desenvolvo com a Geografia e a Educação Infantil,
com a Geografia e a Infância, está sempre em
diálogo com todos os campos que já possuem um
acúmulo de debate nessa área, pois não estamos
falando apenas de um currículo em bases de
conteúdo e conceituais, mas de tudo que isso traz
com ele. Essa é a dimensão holística que acredito
quando penso no termo a que vocês se referem.
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Thiago Adão Lara, em seu belo livro “A
escola que não tive, o professor que não fui”, nos
lembra que a educação é a produção de pessoas.
Ele dizia do assombro com que muitos de seus
ouvintes traziam ao escutar essa sua afirmativa,
não apenas porque a palavra “produção” acabou
tendo uma visão reducionista na sociedade
industrial, mas também porque parece haver um
descompasso entre educar e produzir [fazer-se
coletivamente], mas ele é enfático em afirmar:
Educação é a produção social do humano (LARA,
2003, p. 20). Essa é uma alocação holística: a
produção de conhecimento leva à promoção/
produção do humano e nos defronta com aquilo
que é uma das coisas mais significativas de
nossas vidas: as diferenças. Nesse sentido, não
podemos achar que a especificidade de um
conhecimento, que um saber por si só é capaz
de compreender o humano e sua existência
espacial. A liberdade geográfica não reside aí.
GIRAMUNDO: O seu trabalho aborda as infâncias
e dialoga diretamente com a Educação Infantil
e as séries iniciais do Ensino Fundamental.
Que diálogos seriam possíveis propor entre as
suas pesquisas e reflexões e o trabalho com a
Geografia nas escolas, de forma mais ampla,
indo além das crianças e incorporando jovens e
mesmo adultos?
PROF. JADER JANER: Há muitos diálogos que
poderiam ser considerados nessas relações.
Em todos eles, eu teria que trazer e assumir
as afinidades que estabeleço com os bebês
e as crianças, mas vou centrar-me em três
composições a que tenho me dedicado muito
intensamente. Todas estão nas fronteiras dos
estudos que citei na pergunta anterior. Trata-se de
dimensões e escolhas pessoais [não individuais –
a pessoa é sempre um coletivo de gentes] que se
expressam em “espaços desacostumados”, em
“justiça existencial” e em “amorosidade espacial”.
Já comentei sobre a poesia de Manuel de Barros.
Para continuar, preciso voltar a ela e peço licença
para ler mais um de seus escritos, eis:
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Nosso Profe. de latim, Mestre Aristeu,
era magro e do Piauí. Falou que estava
cansado de genitivos dativos, ablativos
e de outras desinências. Gostaria agora
de escrever um livro. Usaria um idioma
de larvas incendiadas! Mestre Aristeu
continuou: quisera uma linguagem que
obedecesse à desordem das falas infantis
do que das ordens gramaticais. Desfazer
o normal há de ser uma norma. Pois eu
quisera modificar nosso idioma com as
minhas particularidades. Eu queria só
descobrir e não descrever. O imprevisto
fosse mais atraente do que o dejá visto. O
desespero fosse mais atraente do que a
esperança. Epa! O prof. desalterou de novo
–outro colega nosso denunciou. Porque o
desespero é sempre o que não se espera.
Verbi gratia: um tropicão na pedra ou uma
sintaxe insólita. O que eu não gosto é de
uma palavra de tanque. Porque as palavras
do tanque são estagnadas, estanques,
acostumadas. E podem até pegar mofo.
Quisera um idioma de larvas incendiadas.
Palavras que fossem de fontes e não de
tanques. E um pouco exaltado o nosso
profe. Disse: Falo de poesia, meus queridos
alunos. Poesia é o mel das palavras! Eu sou
um enxame! Epa!... Nisso entra o diretor do
Colégio que assistira à aula de fora. Falou:
Seo Enxame espere-me no meu gabinete. O
senhor está ensinando bobagens aos nossos
alunos. O nosso mestre foi saindo da sala,
meio rindo a chorar (2003, s/p).
Como ficar ileso a essa narrativa? Palavras
de tanque são diferentes de palavras de fontes
e os enxames são a evidência dos muitos que
já falamos até aqui: o de ir além de si mesmo e
espraiar-se pelo mundo, onde estão as pessoas,
a natureza e as coisas. Vigotski (obras diversas)
sempre dizia: a boa educação é aquela que leva
o ser humano a ir além de si mesmo. Está aí mais
uma de suas importantes afirmações. Em meus
contatos com as crianças e com a Educação
Infantil, sempre afirmei que os bebês e as crianças

são origem, são criadores daquele “onde” aqui já
citado. Ser origem é ser palavra fonte e posicionarse como constantes enxames. Esse é o elevar-se
acima de si mesmo, só possível no encontro, [em
que deveria estar toda a intencionalidade do ato
pedagógico], porque, senão, olhamos para os
fósseis como peças mortas e não como artefatos
sociais. O nascimento de um bebê, a existência
de crianças, é, sem dúvida, um encontro
geracional, mas é também aquilo que Doreen
Massey proferiu como sendo “[...] a esfera da
possibilidade da existência da multiplicidade [...]”.
Essa origem cria a oportunidade [esperança] do
“onde” [em sua condição cronotópica] e é nesse
encontro que as “distintas trajetórias coexistem,
é a esfera da possibilidade da existência de mais
de uma voz”. Para ela, “sem espaço não há
multiplicidade, sem multiplicidade não há espaço.
Multiplicidade e espaço são co-constitutivos.”.
Ela afirma: “precisamente porque o espaço é o
produto de relações-entre-relações, que são
práticas materiais necessariamente embutidas
que precisam ser efetivadas, ela está sempre
num processo de devir, está sempre sendo feito
– nunca finalizado, nunca se encontra fechado”
(MASSEY, 2004, p. 33).
Mas há muitos contornos possíveis nesse
cronotopo [de estrada e caminhos]. A alteridade
e sua coetaneidade podem ser uma escolha
epistêmica [aqui centrada no espaço geográfico],
que nos remete a assumir o que já afirmei em outros
textos: estar em locais diferentes no espaço não
necessariamente significa criar hierarquias que
subalternizam, mas diferenças que transformam.
São diálogos que tecem a emancipação da vida
para além da própria vida, para além do já vivido
e se abrem para o que se está para viver. Aí os
enxames se tornam possíveis e, em seu inverso,
estão os perigos dos espaços acostumados que
muitas vezes se petrificam como vozes únicas
nas existências de todos. São violentos. Aprendi
com as crianças como as paisagens podem
ser trançadas para além de suas experiências
sensoriais, como os territórios podem ser
brincantes e, com isso, a ressignificação de
seus sentidos clássicos que envolvem poder,
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contenção, apropriação em sítios geográficos
prazenteiros, mas também como os lugares
podem ser agudos e as fronteiras podem se tornar
linhas para amplificar [ao serem saltadas] e não
para impedir o movimento. Abrir-se aos espaços
desacostumados é reconhecer a existência do
outro [isso é justiça existencial: existimos, mas
o outro tem que crer nessa existência], é abrirse a uma amorosidade espacial [e a liberdade
geográfica que isso guarda e nos aguarda]. Nessa
[co]existência, sempre [co]eletiva é que está a
liberdade geográfica que defendemos. Tratase de uma liberdade que se deseja em si, mas
também que se deseja no outro, é o devir espacial
extremamente solidário e responsável pela vida
(minha e alheia). Esse é o amor que promove e
que não destrói. A amorosidade espacial não se
esvazia, dessa forma, em palavras distorcidas e
esvaziadas pelos individualismos a que muitos de
nós somos submetidos na contemporaneidade,
mas são as profusões de muitas vidas, presentes
no infantil [e em suas múltiplas linguagens],
que deixam de ser efêmeras para terem suas
permanências [a imortalidade da existência].
Em minha trajetória, tive o grande privilégio
de encontrar com a professora Geysa Silva.
Uma vez ela me escreveu uma carta, algo
que já desaparecia com a chegada das novas
tecnologias, que, entre muitas coisas, falava da
viagem de Ulisses (o personagem da Odisséia de
Homero) e, em um momento, fazendo referência
a ele, comentava que “ver os alunos partirem é a
tragédia e o destino de todo professor”, mas que
isso não significava esquecimentos, mas, sim, a
certeza da perenidade de uma voz em mim. Creio
que essas palavras já explicam por si mesmas a
extensão que vocês me perguntam, pela infância
e pela Educação Infantil, pelo cuidar e educar
amoroso, pelo reconhecimento de que todos
nós somos seres nascidos em uma precariedade
ontogenética. Em meus cursos e formações com
pessoas que atuam diretamente com bebês nos
berçários, sempre digo: quando apresentamos
uma colher a um bebê, estamos em uma atividade
[como marcado por Leontiev] e em uma atitude
que é histórica e geográfica, pois não estamos,
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simplesmente, apresentando um objeto, mas
um artefato cultural, ou seja, está ali toda uma
historicidade e geograficidade em que muitos
tipos de amores se convergiram (os perigosos,
os incertos, os arriscados, os duvidosos, os
acertados). É um encontro geracional, são
as distintas trajetórias a que Doren Massey
se referiu, que não são apenas movimentos
erráticos do presente, mas sempre amálgamas,
coágulos de espaços e tempos, que se cobrem
fragilmente sobre o espelho de Perseu, como
a única alternativa de nosso olhar, impedindo a
petrificação. Então, trata-se de pensar aqui uma
precariedade típica de nossa espécie, de uma
espécie que não basta por si só. Essa é a garantia
que a espécie humana estabelece consigo
mesma, como condição de sua própria existência
na Terra. Em uma entrevista feita por Douglas
Diegues a Manuel de Barros, para a Revista Cult
(que depois foi reunida em livro intitulado CULT 20
anos: melhores entrevistas), sua primeira pergunta
foi: “O que é um andarilho?” O poeta responde: “É
um mensageiro que me entrega, de graça, o jeito
de ser livre moda ave” (BREGANTINI; ANDRADE,
2017, p. 185). Ser andante é geografia, ensinar, de
forma amorosa, o jeito livre moda ave é liberdade.

Ilustração 4 – Brincando de pelada
Fonte: Marcone Denys, 2015.
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Para fechar essa pergunta de vocês,
gostaria de trazer dois momentos vividos por
mim em minhas andanças, que, creio, resumem
tudo o que quis dizer até aqui. O primeiro de
um professor de Geografia que esteve conosco
e seus estudantes de graduação em uma visita
à Creche UFF. Ele chegou em um dia em que
estávamos fazendo mapas. Fazer mapas era uma
atividade constante entre nós e as crianças. As
crianças têm um apego especial a essa linguagem
geográfica. Permanecíamos todos conversando
no pátio interno. No chão, em volta de um
grande papel pardo, crianças e alguns adultos
travavam um intenso diálogo cartográfico. Mapa
pronto, algumas crianças vieram e mostraram
para nós. O professor, meio incrédulo com a
criação cartográfica das crianças, comentou
após a saída delas com seus alunos: “viu, elas
acham (se referindo às crianças e sua criação)
que isso é um mapa, crianças fantasiam muito”.
O outro momento refere-se a um evento ocorrido
na Universidade de Brasília (UNB). Presente em
uma das mesas, comecei trazendo uma nota de
campo. Sempre faço isso, por ser uma escolha
ética de registrar as marcas das crianças no
mundo, algo que aprendi inicialmente em minhas
leituras de Freinet e depois com Walter Benjamin
e a constante insistência de ambos sobre a
necessidade de deixarmos rastros. Minha nota
de campo se referia à fala de Matheus, um
garoto de sete anos de idade, em resposta a
um pedido da professora, que solicitava às
crianças que desenhassem suas observações
sobre os pontos fixos no espaço para um mapa.
A atividade ocorria após uma aula passeio no
entorno da escola. Em sua anotação, Matheus
registra:
“pássaro
morto”.
Rapidamente
questionado sobre o registro, ele argumenta
como resposta: “professora, o passarinho tava
morto, ele não se move mais... é uma coisa
parada... é um ponto fixo para o mapa... pássaro
morto não voa”. Risos na plateia. Inquietações
de muitos de nós. Terminada minha fala, uma
das professoras que a assistia, Patricia Medina
Melgajero, colega da Universidad Pedagógica
Nacional e da Universidad Autónoma de México

(UNAM), chega até mim e pergunta: por que
rimos das crianças?
Trouxe essas duas notas porque elas me
levam a uma outra questão, que envolve o que
vocês me perguntaram e que é relativo a como me
fio com o outro: por que a autoria docente [adulta]
muitas vezes não suporta a autoria das crianças?
GIRAMUNDO: Os últimos meses foram marcados
pela pandemia do Covid-19 que modificou toda
a rotina da população em nível planetário. O
isolamento social é uma realidade para grande
parte dos alunos, que não podem frequentar
escolas para as aulas presenciais. Para amenizar
as consequências da perda de conteúdos, o CNE
(Conselho Nacional de Educação) autorizou as
aulas mediadas por tecnologias para alunos da
Educação Básica. Como você caracteriza essa
abordagem de ensino nas aulas de Geografia?
PROF. JADER JANER: Creio que já gastei muito tempo
em minha narrativa e devo estar chegando nos
limites das páginas que esta revista estabeleceu
para comportar minhas palavras. Por isso, vou
tentar responder de forma mais breve essas
últimas questões, até porque busquei dividir entre
as perguntas tudo aquilo que acredito e faço. As
tecnologias contemporâneas estão aí e penso
que há uma enorme diferença falar nelas nesses
dois momentos: antes e depois da situação
de isolamento social criada pela pandemia
do Covid-19. O que quero dizer com isso?
Explico: usar os recursos tecnológicos como
elementos mediadores nos processos de ensinoaprendizagem em nossas aulas, envolver suas
potencialidades no cotidiano de nosso trabalho,
sempre teve, a meu ver, uma grande importância,
pois é ensinar e aprender aquilo que está no
mundo. Fazemos isso desde bebês, são os
artefatos da cultura que comentei anteriormente.
Na UFJF, no curso de Pedagogia, tenho uma
disciplina intitulada Cartografia com Crianças e
Escolares. Um dos segmentos de nosso curso
é, conjuntamente, potencializar, de forma crítica
e reflexiva, os atuais recursos tecnológicos
abertos no trabalho com a Cartografia. Faço isso,
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também, com meus estudantes de licenciatura
em Geografia. Uma das coisas que Vigotski
(obras diversas) evidenciou em suas pesquisas foi
nos mostrar como os instrumentos, ao longo da
filogênese e da ontogênese humanas, se forjam
em signos internos e externos e se fundem no
processo de humanização, destacando, inclusive,
o papel de atividade guia e das neoformações
que envolvem essas relações ao forjar as funções
mentais superiores, como a percepção, por
exemplo. Assim, são artefatos da cultura e estão
aí, não podem ser negados. Mas estamos falando
em momentos diferentes, uma circunstância
é isso ocorrer em encontros presenciais [que
podem envolver, inclusive, situações virtuais]
que acontecem nas escolas, nas universidades,
nos polos de formação, onde os recursos estão
disponíveis para acesso, onde as reflexões
coletivas levam à construção e sistematização
de conhecimentos, onde esses instrumentos
são, efetivamente, tratados como elementos do
mundo social e não o humano. A situação após
o confinamento é, a meu ver, muito diferente.
Lembremos Milton Santos [ao falar da idade
de um lugar] e pensemos na lógica escalar do
que estamos falando: a forma com que esses
elementos tecnológicos e seus acessos emergem
da vida das pessoas é muito diferenciada. Assim,
podemos até ter as grandes narrativas que falam
da presença das tecnologias atuais na vida de
todos hoje [grande tempo], mas, quando olhamos
essa afirmativa pelo viés da Geografia, sabemos
que isso é muito falso, pois as desigualdades
de acesso se revelam com forças brutais no
espaço. Sem dizer, é claro, a lógica de redução
da produção do saber humano ao conteúdo
pelo conteúdo, no desconsiderar os diferentes
espaços que chamamos de familiares, nas
diferentes formas de estar das pessoas no mundo
do trabalho e em muitas outras coisas que devem
ser apreciadas. Nessa perspectiva, compartilho
de muitas afirmativas que já circulam entre nós,
nesse momento, tais como: empobrecimento de
vivências pedagógicas, sobrecarga de trabalho
de crianças, jovens e dos adultos que estão
implicados nesse processo, sejam os docentes,
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pais e outros cuidadores, ou seja, tudo que já vem
sendo dito. Isso não significa que não devemos
buscar alguma forma de estabelecer relações
com nossas crianças e jovens nesse momento.
Acho fundamental manter as relações que tanto
defendemos, na Educação infantil, de cuidar
e educar do outro, mas precisamos inventar
novos caminhos que deem conta disso. Não dá
para, simplesmente, crer que estamos em uma
normalidade, que estamos vivendo somente um
deslocamento para os espaços residenciais em
nome de conteúdos e em quantidades de dias a
serem cumpridos. Reneé Barbier, em um trabalho
apresentado para a ANPEd no ano de 1992, fala em
uma “Escuta Sensível na Educação”. As palavras
por si sós já explicitam o que nos vieram dizer,
têm um caráter teórico e também metodológico,
têm sido usadas com frequência nas pesquisas
da área da infância e, com elas, faço a pergunto:
a quem escutamos para tomarmos tais decisões?
Como as crianças, os jovens se envolveram nesse
processo? Veja que, com isso, não estou abrindo
mão do papel do adulto nessas relações, nem de
muitos profissionais. Gosto sempre de lembrar
Hannah Arendt (2011, p. 247): “A educação é o
ponto em que decidimos se amamos o mundo o
bastante para assumirmos a responsabilidade por
ele e, como tal gesto, salvá-lo da ruína que seria
inevitável não fosse a renovação e a vinda de
novos e dos jovens”. Talvez, se exercitarmos essa
escuta sensível, poderíamos aprender as muitas
renovações que Arednt aponta na vinda do outro.
Talvez possamos aprender com as crianças a viver
a casa (em suas muitas formas de se materializar
na paisagem geográfica) como espaços múltiplos,
mas, para isso, precisamos abandonar a ideia de
que a vivência infantil é um mero e acaso mundo
de fantasia, a estranheza dos risos em seus fortes
argumentos, e, assim, finalmente, sentarmos em
seus horizontes espaciais [aí se convergem a
justiça existencial, o espaço desacostumado e
a amorosidade espacial] e aprender com elas a
habitar outras geografias.
GIRAMUNDO: Essa situação excepcional de
isolamento social traz, também, outras discussões
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importantes. Por exemplo, as plataformas digitais
e as tecnologias de comunicação (ou mesmo
as chamadas “tecnologias educacionais”) estão
sendo colocadas, hoje, no centro dos debates
de educação. De um lado, muitas casas foram
transformadas em escolas mal improvisadas para
as crianças não perderem suas produtividades.
De outro, temos uma massa de crianças em casas
de famílias cada vez mais empobrecidas, vivendo
precariedades agudas, ou mesmo nas ruas. Onde
ficam nossas infâncias no atual contexto? Que
expectativas você tem para as nossas infâncias?
PROF. JADER JANER:
Sobre as questões
tecnológicas, já comentei anteriormente, por isso
vou focar na parte final da pergunta de vocês,
mas veremos que ela remete à questão que vocês
me fazem como um todo: “Onde ficam nossas
infâncias no atual contexto?” Minha resposta é: as
crianças estão por aí, espalhadas pelas diversas
nações que fatiaram a superfície terrestre em
muitos estados e neles vivendo suas variadas
infâncias. As infâncias são múltiplas, por isso,
quando falamos em uma Geografia da infância,
um dos postulados que defendemos é que as
espacializações das crianças nas sociedades
criam infâncias completamente diferenciadas.
Uma importante contribuição do campo de
Estudos da Infância foi explicitar que as palavras
“crianças e infâncias” não são sinônimos, como
comumente usamos em nossas colocações,
mas apresentam diferenciadas semânticas
que têm uma enorme e força axiológica. Veja o
próprio Brasil e as diferenciadas infâncias vividas
pelas crianças que aqui estão. Só essa mirada
exemplifica o que estamos dizendo. Nesse sentido,
faz-se necessário ir para além da visão de infância
que se tornou hegemônica e que está presente
na obra clássica de Philipe Áries, talvez um dos
livros mais lidos para quem tem a infância como
seu campo de estudo [refiro-me à obra “A História
Social da Criança e da Família”]. Essa concepção
ainda se faz tão presente em nossas formações,
em nossos cursos e em muitos segmentos sociais,
em nossos imaginários. Vejo muitos de nós
falarmos [também estou me incluindo nisso] dos

horrores trazidos nesse momento pela pandemia,
fazemos cartilhas para as crianças entenderem o
que estamos passando, nos perguntamos como
ficarão o desenvolvimento e a aprendizagem de
crianças que estão sendo privadas de tantas
coisas, como ficam suas liberdades espaciais,
como irão lidar com as imagens de mortes e
de covas abertas que chegam até elas pela
mídia, com as mortes reais que estão em suas
casas, falamos e nos perguntamos sobre muitas
questões que envolvem as crianças. Acho isso
fundamental, há algo a se fazer, temos que nos
mobilizar, mas esse algo, essa mobilização, deve
considerar essas diferenciadas formas de viver e
de ter a infância no Brasil e no mundo. A essa
infância genérica, há extremas diferenças de
infâncias espacialmente localizadas. Estar em
uma mesma situação não coloca a todos tendo
uma mesma vivência. Além disso, não nos
esqueçamos que, apesar da intensificação criada
por esse momento da pandemia, isso é inegável,
muitas crianças já viviam situações tão trágicas
quanto essas a que nos referimos agora. Milhões
de crianças nesse planeta e em nosso território
brasileiro, por exemplo, já conviviam com a morte
ao seu lado, essa era uma das constâncias de suas
vidas, assim como a fome, as doenças e as muitas
covas abertas. Talvez uma importante reflexão a
nos fazer [e que também me faço] é como essa
atual situação e as outras [em diferentes espaços
e tempos] nos tocam, pois o que está em questão
aqui é a vida de uns e a vida de outros.
Stuart Aitken, professor da San Diego
State University, tem sido um grande parceiro
acadêmico ultimamente. Essa parceria, que
envolve trocas, muitas reflexões conosco aqui no
Brasil no que tange aos trabalhos da Geografia da
Infância, recentemente, possibilitou publicarmos
a tradução de seu livro “Jovens, direitos e território
- apagamento, política neoliberal e ética pósinfância” (Editora da UNB). Nesse material, ele
nos convida, a partir de um importante conceito o
poschild [pós-infância], a pensar sobre tudo isso
que acabamos de falar: o termo faz referência
e alusão à fragilidade desse modelo de infância
que a modernidade forjou e como ela invisibilizou
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a vida de muitas crianças nos diferentes locais
desse planeta. Faz-se necessário ir para além
da infância criada como único fim a se chegar
e, mais ainda, refundar a infância, obrigando a
pensar todas as políticas, ações e estruturas
sociais criadas para ela, inclusive a escola e os
vários modelos pedagógicos, e nisso estaria esse
escuta [sensível] do outro. Suas contribuições
têm sido incorporadas em nossos debates, pois
são reflexões extremamente significativas para
pensarmos as defesas e os direitos de milhões
de bebês, crianças e jovens no mundo e como as
espacializações de suas existências se fazem em
diferenciadas políticas e ações. Creio que esses
debates já contêm o que vocês colocam como a
última questão: Que expectativas você tem para
as nossas infâncias? E creio que precisamos
finalizar, pois, como já expressei, imagino que
devemos estar chegando ao limite de palavras
e caracteres a que tenho direito, mas não posso
deixar de registrar, ainda, meus agradecimentos
por esse convite, por esse diálogo, por poder
trazer e compartilhar meus estudos e pesquisas
com os bebês, com as crianças, com a Educação
Infantil, com a própria Geografia da Infância
e os muitos teóricos e parceiros que estão em
minhas fronteiras do viver. Sei que estamos em
tempos difíceis, mas foi o próprio Manuel de
Barros, que tanto já citei aqui, quem nos disse
que a liberdade [e eu incluiria aí a geográfica],
assim como a poesia, a gente aprende com as
crianças. E, como poeta, ele fez da sua vida esse
aprendizado. Por isso, gostaria de fechar nossa
conversa com as palavras dele. É um texto,
imagino, dos mais conhecidos, mas que sempre
se renova, sempre se refaz e que nos convida ao
delírio [o “onde”] podemos nos salvar:

fazer nascimentos – O verbo tem que pegar
delírio (BARROS, 2001, p. 15).
							
Obrigado. 29 de maio de 2020.
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No descomeço era o verbo. Só depois é que
veio o delírio do verbo. O delírio do verbo
estava no começo, lá onde a criança diz: Eu
escuto a cor dos passarinhos. A criança não
sabe que o verbo escutar não funciona para
cor, mas para som. Então se a criança muda
a função de um verbo, ele delira. E pois. Em
poesia que é voz de poeta, que é a voz de
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