
A POSSIBILIDADE DA COEXITÊNCIA DE DIFERENTES CONCEPÇÕES
DE INFÂNCIA NUM MESMO PERÍODO DE TEMPO

Débora de Souza Ferreira RAMOS (Unileste); Júlia Teodoro PEREIRA (Unileste); Petrus Gomes De

FARIA (Unileste); Yan Eder De ALMEIDA (Unileste); Mariana Aparecida Martins ALMEIDA

(Unileste); Maria do Rosário de Fátima RODRIGUES (Unileste)

Introdução: Não se tem muita informação a respeito da infância na antiguidade.
Entretanto, diante do grande acervo documental e  influencia sobre o ocidente, os
conceitos que mais sabemos hoje são formulados à partir da sociedade grega e romana.
Ao compararmos a civilização da Grécia e de Roma, através de pesquisas realizadas
por historiadores, é evidente notar que os romanos tiveram um sentimento de infância
diferenciado dos gregos. Através desses tratamentos adversos entre essas civilizações,
notamos que é possível a coexistência de concepções de infância, que se diferem
devido à diferença de contexto em que foram desenvolvidas. Objetivo: Apresentar a
possibilidade da coexistência de diferentes concepções de infância num mesmo
período de tempo, relacionando duas das que existiram na Idade Antiga e
discriminando alguns dos fatores que levam à ocorrência de concepções diferentes em
uma mesma época. Metodologia: Para chegar à conclusões foram realizadas pesquisas
no intuito de compreender a realidade Romana e Grega da antiguidade. Uma vez que o
foco central é a concepção de infância, pesquisas sobre esse tema e suas reflexões na
idade antiga foram realizadas a partir dos materiais de Klaus Paz de Albuquerque.
Sendo um pensamento formado de acordo com o contexto em que surge, para
compreender os fatores que fundamentam uma concepção, tais como política, cultura e
sociedade, foram realizadas pesquisas históricas sobre a antiguidade nos materiais do
Sistema Ari de Sá de Ensino. Resultados: As pesquisas realizadas comprovam que,
apesar de existirem em um mesmo momento histórico, e de não possuírem um
conceito de infância definido, Roma e Grécia Antigas possuíam olhares diferentes para
com a criança. A ausência da demonstração da infância ou da criança na arte grega
demonstra o papel social que tinham. Nessa época, a arte tinha um caráter imensurável
na formação do pensamento da população. Aquilo que era mostrado nas pinturas e
esculturas se tornaria, certamente, alvo de interesse do povo. Todavia, não se pode
dizer que não havia preocupação alguma com a criança nessa sociedade, mas sim que
ela acontecia nos menores patamares.Mesmo tendo absorvido a cultura grega, os
romanos parecem ter superado os gregos na atenção dada à infância, especialmente na
escola e na arte.Muitos artistas, intelectuais, pensadores e educadores romanos
estavam além de sua geração.Há de se reconhecer que os romanos tinham um
sentimento de infância diferenciado e um olhar para a criança como pessoas
necessitadas de proteção e atenção especiais.A observação realizada sobre a
antiguidade também nos permite inferir que atualmente, devido à diversidade de
contextos existentes, é possível que haja inúmeras concepções de infância.  Conclusão:
As pesquisas permitem concluir que, uma vez que as realidades sociais, políticas e
econômicas sempre estarão em constante transformação, as concepções de infância
vão também variar de acordo com o contexto e espaço ao qual pertencem. Sendo
assim, é possível a coexistência de concepções diversas em um mesmo período.
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