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INFÂNCIAS E JUVENTUDES EM DIFERENTES 
CONTEXTOS 

Há quem diga, com certo grau de saudosismo, que as nossas 
crianças não estão vivendo plenamente a infância, afinal, onde estão 
as brincadeiras de/na rua? Por que não sobem mais em árvores? 
Sabem mexer em smartphones e tablets, mas não brincam mais de 
pular elástico ou de esconde-esconde. Dizem, ainda, que os jovens, 
hoje em dia, não saem mais para conversar, ficam em suas redes 
sociais, mesmo com seus amigos ao lado: estão jogando fora a 
juventude! Será que as crianças não estão vivendo a infância? É 
possível padronizarmos a infância e a juventude? Podemos afirmar 
que não vivem a infância e a juventude com base em nossas expe-
riências pessoais?

No intuito de tecer reflexões e discussões sobre as infâncias e 
juventudes que, com grande satisfação, apresentamos o livro intitu-
lado “Infâncias e Juventudes em diferentes contextos”, no intento de 
promover um espaço em que possamos refletir acerca desses temas, 
partindo da proposta de que diferentes tempos e espaços produzem 
diferentes infâncias e juventudes. Para contemplar esses questiona-
mentos, apresentaremos os capítulos que compõem este volume:

O capítulo de abertura desta coletânea foi intitulado “Modos 
de entender as crianças: traços e rastros que constroem o conceito 
de infância”, pesquisa realizada pelas autoras Carolina Fontana da 
Silva, Litiéli Wollmann Schütz e Sueli Salva. As autoras apresentam 
uma discussão sobre os modos de entender as crianças, através do 
campo da Sociologia da Infância. O trabalho objetivou apresentar 
alguns sentidos e significados dados ao ser criança e às diversas 
possibilidades de compreender a infância. Foram utilizados, como 
aporte teórico, diferentes autores/as como, por exemplo, Ariès 
(2006), Dornelles (2005), Sarmento (2007), Farias; Finco (2012), que 
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realizaram estudos acerca das mudanças com relação às concep-
ções de e sobre criança e infância, em diferentes períodos histó-
ricos. Ressaltam, ainda, que tais concepções decorrem das diversas 
transformações socioculturais e históricas, que mudam os valores, 
os significados e os papéis que as crianças representam dentro da 
sociedade. Neste sentido, a criança, que antes não era percebida 
e nem ouvida, passa a ser reconhecida como produtora de cultura, 
ator social pleno e participante ativo no meio em que está inserida.

O segundo capítulo, intitulado “A Infância: de que infância está 
se falando”, das autoras Daniela Gomes Medeiros e Bruna Carolina 
de Lima Siqueira dos Santos, discutirá, também, a infância em dife-
rentes contextos. Como ponto de partida questionam-se: Será que 
se fala da mesma infância em todos os contextos? À qual infância 
estamos nos referindo? A partir dos questionamentos, analisam a 
concepção de infância em diferentes contextos históricos e sociais, 
buscando compreender a construção da imagem da criança e da 
infância atuais. Para o embasamento teórico utilizam autores/as 
comp Agamben (2008), Ariés (1981), Dornelles (2010) Kohan (1999; 
2004, 2016; 2017), Sacristán (1998), entre outros/as.

Por último, o capítulo “Juventude, relação com o saber e o 
conflito escolar”, das autoras Carla Erica Candida Carvalho e Eunice 
Maria Nazarethe Nonato, apresenta um estudo de revisão sistemá-
tica, ancorado na abordagem qualitativa, com o objetivo de analisar 
a produção acadêmica brasileira sobre o conflito escolar, juventude 
e a relação com o saber. Desta forma, através de uma busca investi-
gativa, encontraram-se 34 artigos indexados à busca da plataforma 
digital da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), no entanto, ao colocar um corte temporal (2008 
a 2018) a quantidade de artigos caiu para o número 18. A partir de 
uma leitura minuciosa, sob o olhar das pesquisadoras, foram sele-
cionados 07 artigos, que compõem a pesquisa apresentada neste 
capítulo. O referencial teórico utilizado pelas autoras reporta-se aos 
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estudos da Sociologia (CHARLOT, 2000; 2001; DAYRELL, 2016), 
da Geografia (ANTAS Jr., 2005) e da Pedagogia (CHARLOT, 2013; 
2001). Como resultados, destacam que o jovem se relaciona com o 
saber através do sentido que ele atribui ao processo de educação.

Acreditamos ser o conhecimento um meio para (re)
pensarmos a construção e propagação de conceitos e concepções, 
e o livro possibilita que isto seja feito. Esperamos, com todo carinho, 
que este volume possa contribuir para a difusão desses estudos, 
do mesmo modo, possibilitar e despertar interesse de outros/as 
pesquisadores/as a realizarem pesquisas sobre as temáticas infân-
cias e juventudes.

Agradecemos a todos/as que contribuíram para a realização 
deste trabalho, sistematizando suas pesquisas e expandindo saberes.

Aos nossos/as leitores/as desejamos uma leitura proveitosa, que 
não limite, mas que oportunize a propagação e a construção de novas 
saberes, afinal, cada olhar é fruto de um ponto de vista, que produz 
diferentes significações. Estas últimas, por sua vez, refletem a riqueza 
de compartilhar saberes, ampliando o repertório pessoal e coletivo.

                                                                         

Carolina Fontana da Silva e Litiéli Wollmann Schütz 
- As organizadoras

DOI: 10.31560/pimentacultural/2019.751.6-7



MODOS DE ENTENDER AS CRIANÇAS: TRAÇOS 
E RASTROS QUE CONSTROEM O CONCEITO 

DE INFÂNCIA

 

Carolina Fontana da Silva

Litiéli Wollmann Schütz

Sueli Salva

1
Carolina Fontana da Silva

Litiéli Wollmann Schütz
Sueli Salva

Modos de entender 
as crianças: 

traços e rastros 
que constroem o 

conceito 
de infância

DOI: 10.31560/pimentacultural/2019.751.9-26



10

INFÂNCIAS E JUVENTUDES EM DIFERENTES CONTEXTOS

SUMÁRIO

  

Resumo: O campo da história, da sociologia e da pedagogia têm 
desenvolvido inúmeros estudos sobre e com as crianças, em uma 
perspectiva que as considera, atores sociais, sujeitos de direito e 
a multiplicidade de modos de viver a infância.  Objetiva-se, com 
este trabalho, discutir quais os sentidos e significados dados ao ser 
criança e às múltiplas possibilidades de compreender a infância. 
A concepção de e sobre ser criança e infâncias é decorrente de 
estudos atravessados pelas constantes transformações sociocul-
turais e históricas, que mudaram os valores, os significados e os 
papéis que as crianças representam dentro da sociedade. Para 
o embasamento teórico utilizou-se autores como Ariès (2006), 
Dornelles (2005), Sarmento (2007), Farias; Finco (2012), entre outros 
e outras. Tenciona-se, através desse estudo, compreender a criança 
e as infâncias atribuindo-lhes sentido e movimento histórico, nem 
sempre linear e “evolutivo”.
 
Palavras-chave: Sociologia da Infância; Criança; Infância.
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  Introdução

As investigações e estudos desenvolvidos no campo da 
sociologia, integrados ao campo da história, da antropologia e 
da pedagogia, auxiliam-nos no entendimento das crianças como 
atores sociais plenos e produtores de cultura. As crianças sempre 
fizeram parte da sociedade, mas nem sempre foram consideradas 
como sujeitos ativos, particulares e com características próprias. 
A infância, como percebemos hoje, é um conceito moderno, com 
pouca menção entre os estudos em períodos históricos anteriores, 
embora, desde a Idade Média, tenha-se indícios históricos de um 
olhar diferenciado para a criança sem, contudo, a compreensão 
de um sentido de infância. Gélis (1991) destaca que na França 
no início da década de 1580, um dos filhos de Scevole de Sainte-
Marthe, prefeito de Loudon, adoeceu e houve um grande esforço 
dos médicos para curá-lo, atendendo ao apelo do pai.  

Em Corsaro (2011), a compreensão de que as crianças são 
atores sociais plenos provém de um debate acerca dos processos de 
socialização (estudados no campo da sociologia da infância), partindo 
da ideia de que se deve considerar não somente os processos indivi-
duais de internalização, mas também os de apropriação, reinvenção 
ou reprodução das culturas do meio em que se inserem, principal-
mente, no que tangem à coletividade, ou seja, as negociações e 
partilhas decorrentes das interações entre criança-criança e criança-
-adulto, onde há a produção e o compartilhamento de culturas. O 
autor contrapõe a ideia de uma socialização impositiva, que parta do 
adulto em direção ao mais jovem. Esta forma, exposta pelo autor, nos 
possibilita visualizar as culturas infantis no entretecer de diferentes 
culturas e práticas sociais (BARBOSA, 2007).

Segundo Sarmento (2007), o desenvolvimento de estudos 
sobre a infância ocorre com o início da modernidade e é realizada 
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levando em consideração vários fatores. Um dos fatores refere-se 
à criação de instituições públicas de socialização, chamadas hoje 
de escolas de Educação Infantil. Com as crianças saindo cada vez 
mais cedo do ambiente familiar e com a sua chegada na escola, 
inicia-se um processo de preocupação e estudos sobre o que é 
infância e crianças.

Ao encontro dos estudos de Sarmento, apropriamo-nos, 
também, da fala de Delgado e Müller (2005, p. 352), os quais afirmam 
que “os processos de socialização cada vez mais complexos ocorrem 
a partir do momento em que as crianças de menor idade começam a 
passar grande parte do seu tempo fora do contexto familiar”. E esse 
espaço fora do grupo familiar propicia, então, o encontro entre pares 
advindos de diferentes contextos sociais e familiares, assim como de 
comunidades de prática distintas, ou seja, o encontro entre as especi-
ficidades de cada criança dentro da concepção de que somos seres 
plurais, logo, da pluralidade das infâncias.

Para estudiosos como Corsaro (2011), Ariès (2006) e 
Dornelles (2005), perceber a criança dentro dessa lógica significa 
considerá-la como um sujeito capaz de atribuir sentidos e signi-
ficados às próprias experiências. Levando em consideração os 
aspectos acima destacados, esta reflexão tem como intuito discutir 
quais os sentidos e significados dados ao ser criança e às múltiplas 
possibilidades de viver a infância a partir dos estudos do campo da 
Sociologia da Infância, resgatando, também, alguns aspectos histó-
ricos que consolidam as pesquisas e estudos atuais.

A criança como protagonista: um breve recorte histórico

Toda a criança é sujeito ativo e nas suas interações está o tempo 
todo significando e recriando o mundo ao seu redor. A aprendi-
zagem é a possibilidade de atribuir sentido às suas experiências. 
(CORSINO, 2009, p. 117).
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 No excerto citado acima, Corsino (2009) caracteriza a criança 
como um sujeito ativo, que está a todo momento significando e 
recriando o mundo ao seu redor. No entanto, essa percepção de 
criança é um conceito moderno, sendo necessário analisarmos 
toda a construção histórica que o perpassa. Para um melhor enten-
dimento, será apresentado, brevemente, um recorte histórico desta-
cando alguns aspectos importantes que nos trouxeram às pesquisas 
atuais com e sobre as crianças e as infâncias.

Segundo Ariès (2006), a partir do Renascimento Italiano no 
século XV ocorreu uma mudança quanto à descoberta da infância, 
em que a criança passa a ser vista como um ser inacabado, um corpo 
que precisa de outros corpos para sobreviver. Até o século XVII, por 
exemplo, a criança era vista como um ser sem reconhecimento, não 
era ouvida e era considerada um sujeito não pensante (DORNELLES, 
2005). Sob essa ótica, era percebida como um ser que não tinha 
vontades, portanto suas necessidades não eram atendidas. As famí-
lias não percebiam as necessidades específicas das crianças, suas 
características não eram particularizadas. A criança era vista como 
extensão da mãe. “A criança era considerada um rebento do tronco 
comunitário, uma parte do grande corpo coletivo que, pelo engaste 
das gerações, transcendia no tempo” (GELIS, 1991, p. 313).

Por um longo tempo, a única diferença entre o adultos e 
crianças era o tamanho, por esta razão, assim que as crianças apre-
sentassem certa independência física eram inseridas no trabalho, 
sendo responsáveis pela produção dos alimentos e sustento da 
família, juntamente com os adultos. As crianças não brincavam e/
ou estudavam como ocorre na sociedade atual. A educação era 
voltada para técnicas, em que aprendiam o “como fazer” ao lado 
dos mais velhos.

A partir do século XVII, a criança sai do anonimato e passa 
a ter sua infância reconhecida como uma etapa distinta e com 
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características próprias de desenvolvimento, com um mundo 
próprio separado do mundo do adulto. Do mesmo modo, ocorre 
uma gradativa valorização do lugar que o sujeito criança ocupa na 
sociedade, principalmente no decorrer do século XIX. Iniciando, 
assim, um período de preocupação com a educação pedagógica 
e a inserção social das crianças.  A criança passa a ser ouvida e 
também a ser objeto de investimentos econômico, educacional e 
afetivo por parte da sociedade, das famílias e órgãos governamentais 
(ARIÈS, 2006).

É notório que perpassamos por diferentes atribuições dadas 
ao entendimento do ser criança e do viver a infância, mas cabe-nos 
ressaltar que a construção e a reflexão sobre os conceitos estão, 
de certa forma, relacionadas com a importância dada ao espaço 
escolar, bem como ao estudo de professores/as e pesquisadores/
as em educação. Os estudos de Ariès (2006, p. 185) informam-nos 
que em meados do século XVII passou-se a definir a criança por 
uma “noção moral”, principalmente a criança escolar, “a noção da 
criança bem educada”, dando início ao conceito de criança interli-
gado com o de escola/espaço escolar. As crianças e as infâncias 
começam a ser definidas a partir de sua condição “escolar”.

Os moralistas e educadores do século XVII [...] conseguiram impor 
seu sentimento grave de uma infância longa graças ao sucesso das 
instituições escolares e às práticas de educação que eles orientaram 
e disciplinaram. Esses mesmos homens, obcecados pela educação, 
encontram-se também na origem do sentimento moderno da 
infância e da escolaridade. (ARIÈS, 2006, p. 187).

Os primeiros estudos de Ariès, assim como outros que 
se dedicaram aos estudos da infância, apresentaram-nos uma 
mudança nas percepções até chegarmos nas concepções defen-
didas nos tempos atuais. Infância como um período no qual a 
criança tem direito a diferentes experiências sociais, um período 
único a ser vivido por cada um dentro de suas peculiaridades. 
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Segundo Kramer (2006, p. 14),

A inserção concreta das crianças e seus papéis variam com as 
formas de organização da sociedade. Assim, a ideia de infância não 
existiu sempre da mesma maneira. Ao contrário, a noção de infância 
surgiu com a sociedade capitalista, urbano-industrial, na medida em 
que mudavam a inserção e o papel social da criança na comuni-
dade. (KRAMER, 20016, p. 14).

Como já destacado, a compreensão sobre criança e infância 
foi modificando-se. No Brasil, mudanças significativas relativas à 
preocupação e defesa dos direitos das crianças e infâncias ocorrem, 
principalmente, através de lutas sociais. As lutas sociais, em sua 
maioria feita pelas mulheres, foram motivando as entidades gover-
namentais a criarem leis que assegurem a proteção da criança. 

É desse modo que a criança passa a se constituir como um 
sujeito com direitos fundamentados em lei, principalmente, após 
a Constituição Federal de 1988 e posteriormente com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, através da Lei nº 8.069 de julho de 
1990, e com a chegada da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Perante a lei, 
especificamente o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), 
considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, 
esse, no entanto, é apenas um marco legal para pensar e balizar 
políticas públicas para a infância, uma vez que entendemos infância 
de forma ampla e diversificada, em relação a qual a criança, a 
depender dos contextos, tem seu direito à infância negado, mesmo 
sendo um sujeito de pouca idade, portanto, ter até doze anos não é 
garantia de possibilidade de viver plenamente a infância.

É nesse cenário, em que as crianças passam a ser reconhe-
cidas como sujeitos de direitos que compõem uma categoria social 
e, então, objetos de diversos estudos e investigações, que Corsaro 
(2011), em seus estudos desenvolvidos principalmente em contextos 
de educação infantil na Itália, desenvolve o conceito de Reprodução 
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Interpretativa. Para o pesquisador as crianças reproduzem o que 
veem no mundo adulto, porém o fazem do seu modo, sempre agre-
gando algo novo. Seus estudos demonstraram que as crianças são 
agentes ativos, não apenas sofrem influências sociais, mas inter-
pretam o mundo a partir da sua compressão. Em outras palavras, 
as crianças reproduzem a seu modo o que veem, observam e vivem, 
agregando novos elementos que contêm características de inter-
pretação, dando origem à concepção de Reprodução Interpretativa 
(CORSARO, 2011). Conforme o autor:

O termo interpretativo abrange os aspectos inovadores e criativos da 
participação infantil na sociedade. O termo reprodução inclui a ideia 
de que as crianças não se limitam a internalizar a sociedade e a 
cultura, mas contribuem ativamente para a produção e mudança cultu-
rais. O termo também sugere que as crianças estão, por sua própria 
participação na sociedade, restritas pela estrutura social existente e 
pela reprodução social (CORSARO, 2011 p. 32, grifos do autor).

O autor aponta três tipos de ações coletivas que compõem 
a noção de Reprodução Interpretativa: forma exclusiva e criativa de 
apropriação do mundo adulto realizado pelas crianças; sua parti-
cipação e produção da cultura de pares através da interação; e a 
contribuição das crianças na reprodução e extensão da cultura 
adulta, introduzindo mudanças nessa reprodução (CORSARO, 2011).

Ao percebermos a criança a partir da noção de Reprodução 
Interpretativa, em que a mesma é capaz de apropriar-se do mundo 
adulto e, com base na interação entre pares e com os adultos 
produzir culturas, passamos a vê-las enquanto cidadãs críticas, 
como coloca Kramer (2006, p. 272), enfatizando a compreensão de 
“crianças como cidadãs, pessoas que produzem cultura e são nela 
produzidas, que possuem um olhar crítico que vira pelo avesso a 
ordem das coisas subvertendo essa ordem”. Ao observar e escutar 
as crianças descobre-se um novo universo, produzido por elas, de 
forma inovadora, que não só interpreta o percebido, como cria, a 
partir de sua lógica, universos próprios. Perceber a criança desse 
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modo produz uma mudança significativa na forma de compreen-
dê-la. Esse modo de olhar a criança, permite que historicamente se 
construa outras concepções de infância.

Como é possível perceber, mesmo através dos avanços nos 
estudos e pesquisas, o olhar sobre a infância, a criança e a sua valo-
rização nas sociedades não ocorrem e nem ocorreram sempre da 
mesma maneira.  Pensar a infância e a criança fora do contexto histó-
rico é reduzir suas significações, é considerá-la apenas como um orga-
nismo em desenvolvimento, ou simplesmente uma categoria etária, 
esquecendo-se de que a criança é uma pessoa fundada em um tempo 
e um espaço, um sujeito que interage com o meio, que influencia onde 
vive e também é influenciado por ele. Kramer (2006) ressalta:

Conceber a criança como ser social que ela é, significa: considerar 
que ela tem uma história, que pertence a uma classe social determi-
nada, que estabelece relações definidas segundo seu contexto de 
origem, que apresenta uma linguagem decorrente dessas relações 
sociais e culturais estabelecidas, que ocupa um espaço que não é 
só geográfico, mas que também dá valor, ou seja, ela é valorizada 
de acordo com os padrões de seu contexto familiar e de acordo com 
sua própria inserção nesse contexto (KRAMER, 2006, p. 79).

Neste sentido, a criança não é apenas um sujeito que ocupa o 
espaço geográfico, mas alguém com valor que interage e modifica-o. 

Do mesmo modo que a concepção sobre criança foi modifican-
do-se, o entendimento sobre infâncias também. É preciso pensar nas 
concepções de criança e infância sem generalização, pois a própria 
infância é uma construção social e há especificidades concretas, 
diferentes classes sociais, gênero, etnias, espaço, tempo e outros 
aspectos determinantes. Segundo Dornelles (2005), o conceito de 
infância que marca o pensamento atual está de tal forma internalizado 
que somos incapazes de perceber os discursos generalizados que 
nos estimularam a formar este conceito, impedindo-nos de pensar 
nas muitas infâncias construídas ao longo do tempo.
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Faz-se importante ressaltar que a criança é um sujeito histó-
rico e social, produtor e produzido pela cultura, considerando que 
a mesma é ativa e tem modos próprios de ser e estar no mundo. A 
criança cria relações sociais à medida que interage com o outro, se 
expressa através de diferentes linguagens desde muito pequena. É 
nas interações diárias que as crianças constroem a sua identidade e 
seu desenvolvimento de forma gradual e contínuo. Como ator social 
pleno, a criança constrói, reinventa, adapta, reproduz e transgride a 
realidade e o meio em que se insere, sendo protagonista nas produ-
ções das culturas infantis e nas relações que estabelece.

Infâncias e as transformações nos modos de ver

Considerando os aspectos ressaltados até aqui, outro ponto 
importante a ser discutido é que o conceito de infância apresenta 
diferentes significados. Desta forma, fala-se em infância no plural, 
pois cada sujeito vive e experiencia esse período, que se inicia com 
o nascimento e termina com a puberdade, de uma forma particular. 
A infância também pode ser considerada como uma forma social, 
um período em que as crianças vivem suas vidas, ou até mesmo 
como classe social, e segundo Corsaro (2011, p. 42) “[...] embora a 
infância seja um período temporário para a criança, é uma categoria 
estrutural permanente na sociedade”. 

Pode-se destacar que a concepção de infância existe em 
diferentes contextos, vividas de formas particulares, portanto, se 
caracteriza por um processo dialético de idas e vindas, avanços 
e retrocessos, não é uma construção linear, mas sinuosa. Kramer 
(2006) defende o reconhecimento de algumas características espe-
cíficas da infância, que é o poder de imaginação, fantasia e criação. 
Portanto, dentro desse cenário faz-se necessário pensarmos nas 
crianças como potentes criadoras, seja de suas experiências, 
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culturas ou maneiras de viver, pensar e estar no meio que as cerca. 
Para Corsaro (2011, p. 54): “as crianças se apropriam de informa-
ções do mundo adulto para criarem e participarem da cultura de 
pares em momentos específicos no tempo [...]”, ou seja, as crianças 
também podem ser consideradas protagonistas da produção de 
suas infâncias, mas os adultos precisam estar atentos a estas cria-
ções para vivenciá-las em conjunto com as crianças.

Faz-se necessário, como coloca Barbosa (2007, p. 1065), 
“compreender a infância não como uma noção unitária, mas como 
uma experiência social e pessoal, ativamente construída e permanen-
temente ressignificada”. Ao defendê-la como uma experiência que é 
social e pessoal, entende-se, então, que não há espaço para gene-
ralizações ou projeções de infâncias ideais, mesmo as utópicas. O 
idealismo é subjetivo, o que é ideal para um, não o é para outro.

Entende-se, portanto, a infância como uma experiência hete-
rogênea, justificada, como infere Barbosa (2007), por ser constituída 
a partir de diferentes experiências de infância, relacionadas com o 
gênero, etnia, classe social pertencente, grupo religioso, etc., confi-
gurando-se nas referências contextuais que alicerçam a pluralidade 
das infâncias, resultante e implicadora, também, da pluralidade das 
socializações humanas. Em outras palavras, diferentes infâncias 
produzem e são produzidas em diferentes contextos.

A infância durante muito tempo foi percebida - e por vezes 
ainda o é - como um período de transição, passagem entre um ciclo 
e outro. No sentido da transitoriedade, cabe ressaltarmos, então, a 
criança como o “vir-a-ser” (ser e devir) (DELGADO; MÜLLER, 2005), 
remetendo-nos à pergunta tradicional feita a elas: “o que você quer 
ser quando crescer?”. Assim sendo, muitas posturas e discursos 
proferidos no senso comum estigmatizam algumas ações frente à 
infância – sendo está normalmente generalizada –, no intuito de jogar 
para a fase adulta da criança a justificativa das posturas adotadas, 
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no presente, para com elas. Nesse sentido, Faria et. al. (2015, p. 
13-14) inferem que “é preciso abandonar a concepção iluminista da 
infância e de sua educação como preparação para o futuro, para 
o adulto que será, o que desapropria a experiência humana das 
crianças”. É esse processo de descolonização da educação que 
nos leva, também, ao protagonismo infantil.

Em outra perspectiva as concepções defendidas pelas teorias 
pós-colonialistas denunciam o movimento que a cultura sofre com 
o processo de colonização eurocêntrica, da mesma forma que as 
definições acerca do ser criança e das infâncias, dadas a partir de 
uma visão androcêntrica e adultocêntrica, impedem de perceber e 
reconhecer a criança a partir do seu contexto, naturalizando outras 
formas de ser criança, fazendo parecer natural. Para Aquino (2015, 
p. 97) “aquilo que é produto da cultura é naturalizado e parece 
universal e estável”.

Vale ressaltar que há uma imprecisão na definição do termo 
“criança”, por compreendermos e defendermos a existência de 
diferentes variantes capazes de darem sentido e significado ao ser 
criança, “compreendendo as especificidades dos povos crianças” 
(FARIA et. al., 2015, p.17) que se diferenciam em cada contexto. 
Para Aquino (2015), é possível relacionar a definição de criança, via 
Filosofia, com a de tempo.

Aqui, a noção de temporalidade é alargada pelo grego clássico, 
em particular por dois termos: chrónos e aión. O primeiro se refere 
à continuidade de um tempo sucessivo, progressivo e sequencial, 
que na vida humana se representa pelas etapas de bebê, criança, 
jovem, adulto, idoso e tantas mais que se criar. O segundo é um 
tempo não numerável e nem sucessível. Tais noções de temporali-
dade permitem construir uma outra compreensão de ser criança e 
de infância. (AQUINO, 2015, p. 98, grifo do autor).

Relacionar a definição de criança com a temporalidade nos 
possibilita demonstrarmos, mais uma vez, a subjetividade e a parti-
cularidade característica do termo, indo ao encontro da pluralidade 
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de infâncias. Não há mais espaço para definições estáticas dadas 
pelo dicionário.

 Refletindo acerca das múltiplas possibilidades de viver a 
infância, apropriamo-nos dos estudos desenvolvidos no campo da 
Sociologia da Infância, em que sugerem um exercício de descoloni-
zação da infância, como citada anteriormente. Nesse intento, Aquino 
(2015) propõe pensar nas crianças como pertencentes ao Hemisfério 
Sul, descolado da ideia de que o Hemisfério Norte é parâmetro para 
todos os demais, inculcado na relação que se deu do Norte como 
colonizador e do Sul como colonizado, pensando na hierarquização 
dada “de cima para baixo”, ou seja, “a concepção de pós-colonia-
lismo, que não se restringe à contraposição NORTE-SUL, mas se 
integra a outros sistemas de poder e de discriminação, opera numa 
lógica de globalização contra-hegemônica” (AQUINO, 2015, p. 97). 
Esse olhar, segundo a autora, permite que se construa como valor 
“a diferença” e valorizar essa diferença, que só pode ser feita a partir 
de ideais como “democracia, igualdade, cidadania”.  

O Brasil é um país historicamente precário em termos de 
condições de vida para as crianças e suas famílias pobres, abar-
cando um histórico de crianças que vivem nas ruas, de desrespeito 
por parte do Estado em relação as leis ligadas à criança e aos seus 
direitos, inclusive no campo da educação. Apesar de muitos avanços 
neste sentido, ainda temos um longo caminho a ser percorrido.

Segundo Del Priore (1995), estudar as infâncias no Brasil é 
retomar um aspecto profundo da história do país, o qual se caracte-
riza pela ausência de referências sobre as crianças. Para a autora, 
nossa história está marcada inicialmente por um passado de escra-
vidão, violência, luta pela sobrevivência, por abusos sexuais e explo-
ração de sua mão de obra vivenciados pelas crianças. Situações 
que remontam a diversos momentos da inexistência de uma preo-
cupação com estes sujeitos. Alguns desses aspectos se fazem 
presente atualmente no cenário nacional. 



22

INFÂNCIAS E JUVENTUDES EM DIFERENTES CONTEXTOS

SUMÁRIO

O entendimento sobre infâncias no Brasil sofreu transforma-
ções ao longo do tempo.  Os primeiros modelos de percepção sobre 
as crianças foram trazidos para o Brasil através dos jesuítas, que 
compreendiam a criança como um ser que deveria receber “luz”, ser 
“esculpida”, antes de atingir a idade da puberdade. A puberdade era 
o momento em que os adultos iriam corromper as crianças com a 
maldade que os rodeavam. Segundo Del Priori (1995), neste período, 
a infância era percebida como momento oportuno para catequizar as 
crianças, pois assim não iriam seguir os costumes dos adultos.

Durante o período do Brasil Colônia era comum o abandono 
de crianças. Essa prática se dava por diversos fatores, tais como: 
falta de recursos financeiros, crianças fora do casamento e escravas 
grávidas de seus senhores. Era bastante comum as mulheres 
largarem na frente de igrejas, becos, lixeiras ou casas de famílias 
ricas as crianças nascidas indesejadamente (DEL PRIORI, 1995).

No século XIX, no Brasil, deu-se início às ações governamen-
tais para auxiliar no assistencialismo das crianças que se encon-
travam na rua, vistas como à margem da sociedade, ou seja, como 
marginais. Dessa forma, então, um processo de preocupação com 
o processo educativo dentro desses aspectos. Ações governamen-
tais e leis foram sendo elaboradas para dar suporte à criança no 
cenário brasileiro. Do mesmo modo, estudos sobre a compreensão 
do que é criança, bem como sobre infâncias foram surgindo, modi-
ficando o olhar sobre a criança. 

A partir dos aspectos levantados acima, pode-se perceber 
que o Brasil, ainda, caminha a passos lentos quando se trata de 
estudos e entendimento sobre a criança e as diferentes infâncias. 
Porém, é possível perceber alguns avanços, principalmente, quando 
se fala em educação e direitos das crianças, do mesmo modo, 
tem-se desenvolvido uma preocupação significativa para respeitar a 
crianças e suas especificidades, mesmo que ainda tenhamos uma 
longa jornada pela frente.
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Para seguir pensando... 

Com base no recorte histórico apresentado anteriormente e a 
partir dos estudos de pesquisadores como Ariès (2006), Dornelles 
(2005), Corsino (2009), Corsaro (2011), dentre outros e outras, foi 
possível compreendermos que a percepção do ser criança e do 
viver a infância modificou-se e segue em constante transformação. 
Embora sempre tenham feito parte da sociedade, nem sempre as 
crianças foram, de fato, percebidas na e pela sociedade. A partir 
de vários estudos e pesquisas, passou-se a considerar as crianças 
como atores sociais plenos, produtoras de cultura e com direitos 
previstos em lei.

Dessa forma, é possível analisarmos as compreensões acerca 
da criança e das infâncias atribuindo-lhes o sentido de movimento 
histórico, nem sempre linear e “evolutivo”, mas sim, mutável de 
acordo com os padrões comportamentais, ideologias, culturas, dife-
rentes tempos e espaços. A necessidade de estudos se intensifica em 
decorrência das mudanças aceleradas do tempo contemporâneo. 
Tais mudanças implicam pensar em novas formas de compreender 
as relações sociais entre as pessoas, incluindo a criança, que nasce 
no mundo de hoje. Atualmente, fala-se em infância no plural, porque 
embora seja considerada enquanto período, este período nunca é 
vivenciado da mesma maneira pelas crianças.

Durante o desenvolvimento deste trabalho, destacou-se 
como um grande ganho no processo de compreensão da criança 
enquanto ator social pleno, o momento em que a mesma passa 
a ter seus direitos reconhecidos por lei, tendo para onde recorrer, 
bem como o suporte e auxílios necessários em diferentes situa-
ções. Outro ponto a ser destacado é a criação da Educação Infantil, 
decorrente dos movimentos sociais femininos, principalmente. 
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No que tange às relações estabelecidas entre criança, infân-
cias e escola, faz-se necessário tomarmos certo cuidado para que 
não ocorra, como vem sendo dissertado ao longo do texto, uma 
desqualificação do aprendizado que provém de outros espaços 
formativos para além da escola e das culturas que neles são produ-
zidas e reproduzidas. Para que não ocorra, então, uma negação da 
identidade das crianças, colocando-as em uma situação de subal-
ternidade enquanto desqualifica o grupo de pertencimento dessas 
crianças, e aqui cabe ressaltar que a ocorrência é maior quando 
atravessadas por questões de gênero, raça e classe.

O movimento a ser feito é o de pensar nas infâncias como 
possibilidade de criação e invenção, como potência, porque a 
infância é um período no qual as crianças constroem suas identi-
dades, através das relações com a sociedade e em que se tornam 
um sujeito tanto social como histórico, que produz cultura e que por 
ela é produzido. 

Analisando o cenário brasileiro, especificamente, ainda se tem 
um longo período a ser percorrido, apesar dos avanços notórios no 
que tange ao entendimento sobre crianças e às múltiplas infâncias, 
evidenciado, principalmente, através dos estudos da pesquisa-
dora Del Priori (1995). O Brasil, por ser historicamente um país com 
condições precárias de vida, nos remete à uma infância um tanto 
quanto desrespeitosa frente aos direitos básicos e à educação. 

Faz-se importante anunciarmos que as ideias aqui postas e 
teoricamente fundamentadas vão ao encontro dos estudos feitos 
pelo campo da sociologia, mais especificamente o da Sociologia 
da Infância, e nessa perspectiva apropriamo-nos destas a fim de 
tecermos concepções acerca da criança e das infâncias, ainda 
longe de entendermos a visão das próprias crianças, no sentido de 
compreender com elas e não sobre elas.
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Nesse sentido, a partir deste estudo buscou-se tecer uma 
interlocução entre os estudos recentes a partir de diferentes autores, 
como Corsino (2009), Barbosa (2007), Aquino (2015), Kramer (2006), 
a fim de demonstrarmos com base nos escritos atuais a importância 
de assimilarmos as infâncias por um viés plural, múltiplo, bem como 
a importância dos contextos sociais para a sua formação e socia-
lização. Destacamos, então, que diferentes contextos e diferentes 
experiências sociais produzem diferentes infâncias, do mesmo 
modo que diferentes crianças criam e produzem outras culturas a 
partir, muitas vezes, de um mesmo contexto.
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Resumo: O presente artigo insere-se no campo da educação no 
contexto de estudos sobre políticas para a educação infantil. As 
perguntas norteadoras que buscamos responder são: Será que se 
fala da mesma infância em todos os contextos?  À qual infância 
estamos nos referindo? Para tanto, objetivamos com este estudo, 
analisar a concepção de infância em diferentes contextos históricos 
e sociais e ainda compreender a construção da imagem da criança 
na infância contemporânea a qual nos referimos ao tratar sobre 
infância nos dias de hoje. Para embasar os presentes diálogos 
recorremos aos estudos e contribuições de Agamben 2008; Ariés 
1981; Dornelles 2010; Kohan; 1999, 2004, 2016 e 2017, Sacristán 
1998 dentre outros.

Palavras-chave: Infância; Devir-criança; Educar a infância; 
Objeto discursivo
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Diálogo inicial

Em nosso cotidiano para ouvirmos sobre infância não preci-
samos empregar demasiado esforço, basta ligarmos a televisão, 
colhermos um panfleto na rua, atentarmos para um anúncio em 
outdoor ou instigarmos o diálogo sobre o tema, e presenciaremos 
diversos discursos e concepções. Contudo, diante de toda a faci-
lidade com que a temática é abordada, nos indagamos: Será 
que se fala da mesma infância em todos os contextos? Ao anali-
sarmos preliminarmente o conteúdo dos exemplos inicialmente 
mencionados, podemos perceber que há certa homogeneidade 
de concepções presentes nos discursos, embora cada um meio 
de veiculação carregue objetivos distintos, assim questionamo-
-nos ainda: À qual infância estamos nos referindo? Uma vez que 
concepção de infância tal qual a concebemos hoje não é a mesma 
a que se referiam nossos antepassados na idade média, ressal-
tamos que embora não inexistente, a infância não era tratada como 
o objeto discursivo que tratamos hoje resultado de uma rede signifi-
cações produzidas pela modernidade. 

Nesse contexto, objetivando analisar a concepção de infância 
em diferentes contextos históricos e sociais e compreender a cons-
trução da imagem da criança a qual nos referimos ao tratar sobre 
infância nos dias de hoje. Dialogamos com autores como Agamben 
(2008) que trás a infância como experiência, Ariés (1981) para enten-
dermos as mudanças de concepções de infância, Dornelles (2010), 
que discorre sobre as múltiplas infâncias da atualidade, Kohan 
(1999, 2004, 2016 e 2017) acerca da infância e a função de projeção 
no tempo, Custódio (2017) tratando sobre a criança na concepção 
de vir a ser, ou seja, entendida como uma fase preparatória para a 
vida adulta, nesse sentido Pérez (2012) nos auxilia a entender as 
diferentes representações que se fazem da infância, Sacristán (1998) 
embasa o estudo com suas contribuições sobre as especificidades 
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dessa fase, Ramos (1999), Del Priore (1999) e Kishimoto (1994), 
aclaram sobre as infâncias o Brasil e por fim Leal (2004) proble-
matiza o diálogo, enunciando a necessidade de abrirmos mão ou 
deixarmos em suspenso àquilo que sabemos ou acreditamos que 
sabemos sobre infância para que assim possamos abrir espaço 
para um novo campo linguístico e para novas compreensões.

Desdobramento do diálogo

Etimologicamente, a palavra infância tem sua origem no latim 
infantia, do verbo fari = falar, em que fan = falante e in constitui 
a negação do verbo. Assim, infan refere-se ao indivíduo que não 
é capaz de falar. Agamben (2008) apresenta um discurso sobre 
a linguagem e a infância, atribuindo a ela um fato humano inde-
pendente da linguagem, apontando uma diferença entre língua e 
fala, mas afirmando que infância é uma experiência, e uma infância 
humana é a experiência pura e muda, ou seja, “independente da 
linguagem” (AGAMBEN, 2008, p. 60).  Embora pensar em infância 
nos remeta à criança ou vice-versa, a imagem de criança da qual 
se lembra é a criança da infância contemporânea, a mesma que 
Dornelles (2010) prefere chamar de acontecimento, por emergir das 
múltiplas infâncias da atualidade. 

Kohan (2016), no Seminário Infância e Filosofia, realizado 
em 1 de dezembro de 2016, na Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis (SC), fez a seguinte interrogação: “O que é 
a infância?”. No entanto, será que se fala da mesma infância em 
todos os contextos? Ou seja, à qual infância estamos nos referindo? 
Segundo o autor, a infância “[...] é uma etapa de vida, a primeira, 
o começo, o início, aquilo que adquire sentido em sua função de 
projeção no tempo” (KOHAN, 2016, s/p). O pesquisador refere-se 
à infância como um conceito que está intimamente ligado à soma 
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entre presente, passado e futuro. Nessa dialética, marcado com 
o movimento, ele conecta a temporalidade ao poder e à infância.  
Influenciadas nas temporalidades, trazemos um estudo no campo 
da história social, um dispositivo que surgiu na modernidade.

O questionamento sobre o conceito de infância tem como 
marco a obra História social da infância e da família (ARIÈS, 1981). 
Nela, percebem-se as diversas mudanças de concepções acerca da 
infância. Para o autor, o conceito é uma invenção muito recente. A 
Infância como tempo social não existiu na Antiguidade e até a Idade 
Média. Nesse passado, a infância parece ausente da história, não 
que ela fosse inexistente, mas não havia o objeto discursivo que, hoje, 
se denomina infância, nem a figura social e cultural identificada. 

Ariès (1981) assegura que a infância como se entende hoje 
seria uma invenção ou uma descoberta da era moderna, uma vez 
que criança-infância não foi pensada como tal pelos antigos. Ariès 
evidencia, assim, a natureza histórica e social da criança que, ao 
longo do tempo, foi se constituindo.

Kohan (2004) chama de “peso da história” o fato de conside-
rar-se apenas um exemplo de infância no meio acadêmico. Esse único 
modelo, do qual se desenvolveu uma série de estudos no campo da 
história social, nos quais se ancora a tese de Ariès (1981), sobre a 
invenção moderna do sentimento em relação à infância, vem se afir-
mando como gênese moderna no conceito de infância.  Kohan (2004) 
afirma que esse sentimento acaba se instalando como verdade natu-
ralizada, tornando a infância uma invenção moderna, como sustenta 
Ariès (1981). Sobre esse único pensamento de apenas uma possi-
bilidade para a infância, Kohan (2004) diz ser um “mau sinal para a 
infância” ter apenas um pensamento naturalizado como verdade. 

Dornelles (2010) traz, em seu estudo sobre o devir-criança 
e os discursos sobre as infâncias, às representações sobre as 
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muitas infâncias da atualidade. A autora afirma que “[...] cada socie-
dade enuncia a infância que lhe convém” (DORNELLES, 2010, p. 
1). Em seu discurso, a pesquisadora afirma que, ao interpretar e 
reinterpretar as infâncias, são criadas novas significações do que 
se entende sobre ser criança. Em todo seu texto, a autora reflete 
sobre as diferentes infâncias que emergem da atualidade, infâncias 
construídas em discursos, produtos de uma trama histórica, cultural 
e social, na qual o adulto sempre busca gerenciá-la por meio da 
produção de saberes e de poderes.

A infância pensada de maneira ocidental é entendida em 
primeira instância como potencialidade. Afinal, ela é matéria prima 
das utopias dos sonhos políticos, dos filósofos e dos educadores. 
Em poucas palavras, esse pensamento de educar a infância é 
apresenta-se como relevante uma vez que as crianças no contexto 
contemporâneo são os adultos a posteriori. Assim, educar a infância 
significa a melhor maneira de introduzir maneiras e transformações 
sociais, são os “artífices” (KOHAN, 2004) das futuras sociedades. 
Diante disso, sobre as crianças permeia e continua a ideia de futuro, 
sempre na perspectiva de construção de sociedade. Nesse pensa-
mento moderno em relação ao adulto futuro, segundo Custódio 
(2017, p. 303), a criança é concebida, no interior de determinados 
escritos pedagógicos, como algo inacabado, um estado de vir a 
ser. Nessa perspectiva moderna, o ser vem acompanhado de ser 
preparado para a vida adulta.

Para elucidar as representações da infância, trazemos os 
estudos de Custódio (2017) e evidenciamos, por meio da Figura 
1, nosso entendimento sobre: “Representações da infância nos 
discursos pedagógicos: mutações e temporalidades” (CUSTÓDIO, 
2017, p. 299). Da época moderna até a atualidade, os discursos 
pedagógicos tentam demarcar tanto os limites da infância quanto da 
idade adulta. Diante disso, podemos entender melhor os discursos 
sobre esses tempos.



33

INFÂNCIAS E JUVENTUDES EM DIFERENTES CONTEXTOS

SUMÁRIO

Figura 1 – Representações da Infância

Fonte: Elaboradas pelas autoras.

Custódio (2017) afirma que teve como objetivo detectar 
mutações que ocorreram na imagem criança-aluno na moderni-
dade, embora estejam alicerçadas em épocas diferentes. Apesar 
de as imagens e as representações das infâncias sejam baseadas 
nos estudos da autora, como ela, não pretendemos investigar essas 
representações de maneira linear e cronológica, mas sim as infân-
cias que estão ligadas às transformações no relacionamento das 
sociedades modernas com a temporalidade. 

Segundo Custódio (2017, p. 300), as categorias que a autora 
apresenta em seu estudo foram representações baseadas na ideia 
de imagem ou de noção da infância em discursos pedagógicos. 
Afirma-se que, da época moderna até a atualidade, a definição de 
infância sofreu rupturas e transformações.

Nesse sentido, diante do estudo de Custódio (2017), enten-
demos que infância moderna é aquela pensada em relação a um 
adulto futuro, uma criança concebida em determinados escritos e 
discursos pedagógicos como algo inacabado, como mencionado 
anteriormente como um estado de vir a ser. Nessa perspectiva 
moderna, idealizando o futuro, criança é vista como alguém que 
precisa ser preparada para a vida adulta. 

Nesse contexto, a perspectiva da infância é a “des-razão”, 
em um movimento proveniente do Iluminismo que defendia a razão 
como base primária da autoridade. Traz-se para essa imagem uma 
promessa de emancipação ética e política por meio do exercício 
pleno da razão, ou seja, uma consolidação da cultura letrada. Em 
oposição a essa promessa, a infância da “des-razão” deixa para 
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a educação o principal papel de impor e disciplinar a criança, de 
modo que ela passe para uma condição humanizada e polida, 
permitindo-lhe a maioridade e a razão.

Nessa lógica insere-se a dominação, que segundo Veiga 
Neto (2015, s/p) “é a trazida dos “outros” para o meu domínio, para 
o meu Dominus (senhorio), a trazida dos recém-chegados que 
precisam ser conduzidos a vida social”, assim, ainda segundo o 
autor, a educação é o espaço que melhor cumpre essa função.

Aliada à crença no potencial da educação transformar a 
sociedade, deparamo-nos com uma infância contemporânea, uma 
infância valorizada como potencial de sociedade melhor alicerçada 
na educação escolar. 

Para Custódio (2017), a Infância que produz cultura é objeto 
de muitas teorizações, principalmente da pedagogia. Sobre essa 
infância, os saberes aumentaram exponencialmente. Para concluir 
seu pensamento, Custódio (2017) analisou, a partir desses 
contextos, as representações da infância. A autora anuncia, em sua 
tese, três categorias: infância–quarentena, infância singularizada e 
infância ensimesmada. Essas três categorias visam exprimir apenas 
três diferentes imagens de infância que se encontram nos discursos 
pedagógicos apoiados nas perspectivas da pedagogia da infância 
e da sociologia da infância.  A principal hipótese de seu estudo é que 
as transformações e as rupturas da infância nos discursos pedagó-
gicos1 possuem estreita ligação com o modo de como as socie-
dades modernas se relacionam com o tempo e com a realidade. 

1.  Em sua tese, A infância no espelho da Pedagogia: Mundo infantil, regimes de temporalidade 
e individualização no discurso pedagógico, Custódio (2016) explica que o fundamento discursivo 
da pedagogia é o ponto de partida e a mola propulsora da pedagogia. “Isso significa que o 
‘discurso pedagógico é aquele que, ao configurar um ideal humano ao ser alcançado (mesmo 
que como ideia reguladora) define, no mesmo movimento, a carência do Outro’” (BRAYNER, 
2014 apud CUSTÓDIO, 2016, p. 44, grifos da autora). 
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Pérez (2013, p. 337) afirma que “[...] a história da infância não 
é propriamente a história real das crianças, e sim das representações 
que fazemos delas”. O autor vai além e diz que os “tipos” de infância, 
se há diferentes “tipos”, estão relacionados às distintas classes sociais, 
ao gênero, tendo a própria escola contribuído para essas imagens 
das crianças. “A ideia dominante de infância procede, em boa medida, 
da cultura das classes média e alta, que impuseram seus meios de 
educação e socialização específicos” (PÉREZ, 2013, p. 337).

O contexto ao qual Pérez (2013) se refere é o contexto 
europeu. No Brasil, existem estudos de Ramos (1999), Del Priori 
(1999) e Kishimoto (1994) sobre as infâncias no Brasil. Esses 
estudos apontam várias situações envolvendo a infância como: 
miserabilidade, estupro, trabalho escravo, mortalidade por falta de 
cuidados e doenças. Por meio desses estudos, percebemos que 
as infâncias das crianças brasileiras foram e são muitas, se mani-
festando diferentemente em cada criança, dependendo também da 
classe social e econômica à qual pertencem. 

Na possibilidade de continuar dialogando com a infância, 
trazemos o pensamento de Kohan (1999), o qual promove um encontro 
entre infância e filosofia. Para o autor, ambas se originam na inquie-
tação que geram, em nós, uma certa ordem social. A filosofia, como 
a criança, segundo o pesquisador, é caracterizada pela pergunta. As 
perguntas suscitam novos pensamentos, novas condições de possi-
bilidades, pois questionam sobre as práticas socialmente dominantes. 
Desse modo, a complexidade entre filosofia e infância está nos dispo-
sitivos de controle que hegemonizam, trazendo um conhecimento 
dominante que habita ainda na episteme das crianças, “silenciado na 
racionalidade adulta” (KOHAN, 1999, p. 63).

Assim sendo, Kohan (2016) relaciona a infância à filosofia, sendo 
a filosofia a infância do pensamento. Ao dizer isso, o autor traz a infância 
para um campo de início e de pura possibilidade. Sacristán (1998) 
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também define infância como etapa específica da evolução humana.  
Assim, a infância também pode expressar início para as experiências, 
para as etapas de evolução que também são possibilidades.

Dá-se voz à infância impondo que ela fale a língua do adulto, 
por vezes desprezando as diferentes manifestações de linguagem, 
como a corporal, facial ou até mesmo o silencia e imobilidade que 
também podem dizer muito. Agamben (2008), entretanto, trata a 
infância como uma etapa e esclarece que ela indica uma condição: 
infância é tanto ausência, mas também é um tanto de busca de 
linguagem. Infância tem íntima relação entre a natureza e a cultura, 
“[...] o ser humano é o único animal que aprende a falar e não 
poderia fazê-lo sem infância” (KOHAN, 1999, p. 54).

Não temos a pretensão de discutir linguagem, língua e fala. 
No entanto, essa foi a forma de ponto de encontro entre a filosofia e 
a infância que encontramos para discorrer nosso pensamento sobre 
a infância. Para tentar definir infância, Agamben (2008) caracteriza-a 
pela ausência de linguagem. Pela etimologia da palavra, parece 
haver um silêncio sobre a infância. Sem naturalizar esse pensa-
mento, ficamos com o convite de Kohan (2004) para pensarmos 
criticamente sobre a infância por meio da filosofia, que nos coloca 
em questão a normalidade e a naturalidade.

Na modernidade surgem uma série de dispositivos sociais que 
conformam um modelo, cujos traços principais ainda se mantém: 
a infância é o espaço da alheidade, da outredade, da exclusão, em 
distintas esferas da vida social: cultural, econômica, epistêmica, 
estética, ética, jurídica, política. (KOHAN, 1999, p. 62).

Pensar em um único conceito sobre a infância traz-nos 
diálogos, pesquisas e memórias. A infância citada e estudada nos 
campos acadêmicos aponta para o início da vida humana ou um 
período, etapa derivada por outras etapas. Nessa concepção, tem-se 
a ideia de que a criança não falante precisa ser protegida, carece de 
experiência e necessita do auxílio do adulto para ser, amparada e 
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educada, pois não está preparada. A história da infância está atre-
lada a um entendimento adulto, interpretações e representações, 
nas quais os discursos pedagógicos ganharam fortes aliados para 
gerenciar, direcionar as propostas educativas para a infância.

Concordamos com Leal (2004, p. 21) que “[...] sobre a 
infância temos sempre a pretensão de sabermos muito, seja por ter 
sido crianças ou ainda por dedicarmo-nos ao cuidado, proteção, 
estudo e educação” delas. Leal (2004) poetiza a infância como um 
modo lúdico de se disfarçar nas coisas. Ela enfatiza, em seu texto, 
que a infância possui facilidade de gerar ideias, inaugurar sentidos 
e expressões. Talvez seja por esse motivo que Kohan (2016) diz que 
a infância é outra linguagem. No entanto, queremos interpretar a 
infância tendo um entendimento sobre ela.

Este entendimento tem levado à consequente ideia de que o 
universo adulto poderia preenchê-la, completá-la com o que supos-
tamente lhe falta. Esta pretensa completude adulta tem, por sua vez, 
gerado atenção especial necessária à sobrevivência das crianças, 
mas também as tem transformado em seres frágeis e incapazes 
que precisam da educação e do controle dos adultos. Ao longo da 
história o exercício do poder dos adultos sobre as crianças gene-
ralizou-se e ganhou nos processos educativos fortes aliados. As 
crianças têm sido educadas muito mais para submissão as regras 
de um mundo adultocêntrico do que para sua própria formação.  
(LEAL, 2004, p. 20).

Destacamos a incompletude da criança como um pensa-
mento pedagógico moderno, a criança como algo inacabado, 
em estado de vir a ser. Isso pode justificar o modo com o qual as 
políticas vêm se relacionando com o currículo e com a infância.  A 
conquista por direitos e a obrigatoriedade da matrícula da criança 
aos quatro anos no sistema básico de ensino é uma vitória no sentido 
da garantia e da expansão dos direitos da criança. Contudo, o aten-
dimento dessa prerrogativa sobre a Lei No 12.796/2013 alerta-nos 
sobre os desafios na construção de práticas educativas em respeito 
e em favor das infâncias. Infâncias estas menos valorizadas para 
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as sociedades contemporâneas, no sentido de estarem somente 
alicerçadas na educação escolar para a melhoria do futuro das 
próximas gerações. Pensamos em uma infância menos entendida e 
mais sentida, repensando as novas concepções com as quais vão 
sendo relacionadas sobre ela.

É preciso repensar as concepções de início às quais a infância tem 
sido usualmente relacionada. Isto implica abrirmos mão do que 
pensamos sobre infância. Assim será possível lançar sobre ela um 
olhar menos ensinante, mais receptível à novidade que cada criança 
traz consigo. Acarreta também aceitarmos o risco do desconhecido, 
daquilo que não se permite antever, do que não pode ser previa-
mente alcançado. (LEAL, 2004, p. 22).

Assim sendo, o intuito desta pesquisa não é confrontar as 
diferentes concepções de infância a partir de pontos de vista, mas 
sim estar com a infância, mantê-la conosco, ouvi-la, revê-la, com 
ela aprender. 

Dessa forma, quem sabe possamos entender Kohan (2016) 
sobre a afirmação de a infância ser uma linguagem outra. Ou, quem 
sabe, se nós tentarmos entender, ouvir, estar e aprender com a 
infância não criamos uma intimidade com ela de modo a concor-
darmos com Leal (2004, p. 27): “[...] criar quem sabe, um campo 
linguístico novo onde se possa surgir compreensões novas acerca 
da infância, da adultez do ato de ensinar”.  Acreditamos que se 
possa perceber a infância, dar voz a ela e aproximar-se do jeito de 
ser das crianças, ou seja, criarmos novas formas de compreensão 
da infância a partir da criança.

É preciso reconhecer que a criança possui um saber extremamente 
complexo da língua e dos múltiplos recursos nela contidos. Aproveitar 
esta “gramática internalizada” em nossos textos e aproximá-los das 
crianças seria ultrapassar o modelo adultez que se opõe à infância 
como um par contrastante. (LEAL, 2004, p. 28, grifo da autora).

Ao reconhecer os saberes das infâncias, ao aproximarmo-nos 
delas, ouvi-las, o que elas têm a nos dizer? Esse sentido de 
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compreendê-la dá-nos um novo desafio para os currículos de 
Educação Infantil; sobre quem fala nesses currículos, qual a voz que 
emerge para atividades educativas e as práticas dos professores. 
Qual será a infância que se configurará a partir dos contextos das 
diretrizes e das normas curriculares? O que os documentos irão 
propor para as infâncias ou a infância? 

Entendemos que os documentos são dispositivos de polí-
ticas curriculares com ação simbólica, representando um sistema 
de ideias que dão função de existência enunciando e influenciando 
os contextos escolares. Assim sendo, pensamos que, por meio das 
análises, os documentos nos mostram que a infância não precisa 
ser o tempo todo educada, situada em um tempo somente crono-
lógico; uma infância da educação, e não só educação da infância.

Entre o conteúdo e o ensino há uma relação que o professor 
estabelece entre os dois. Esse parece ser o caminho ao qual Kohan 
(2017)2 se refere. O professor de Educação Infantil ensina pelas rela-
ções com o conteúdo, mas a forma com a qual nos relacionamos 
com o saber é mais importante que o conteúdo, ou seja, a posição 
de quem ensina na infância está além do conteúdo.

 Pensar em uma infância da educação e não educação na 
infância é uma diferença e não uma ausência, se pararmos para 
escutar a infância. Diante disso, precisamos analisar os docu-
mentos indutores de propostas e de currículos escolares para fazer 
perguntas e ouvir a infância em uma perspectiva de encantar e 
improvisar, encontrar caminhos dentro dos contextos curriculares 
sem que possamos julgar a infância pela ausência da fala segundo 
sua etimologia.

2. Reflexões nossas por conta da palestra Ensinar viajando. Inventar. Improvisar. Imaginar, de Walter 
Omar Kohan, assistida no dia 18 de maio de 2017 na Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE).
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Diálogo consequente

Assim compreendemos que não é possível se falar da 
mesma infância em todos os contextos, uma vez que a concepção 
de infância que temos hoje está diretamente ligado à soma de movi-
mentos históricos e sociais e ao tempo. A temporalidade contribuiu 
com a construção da multiplicidade de conceitos existentes hoje.

Conclui-se com este estudo que o conceito de infância ao 
qual nos referimos, é produto muito recente, mas que constitui-se 
ao longo do tempo. As múltiplas concepções de infância, presentes 
nos discursos refletem diferentes contextos de gênero, história, 
cultura e classes sociais.

É possível observar uma linha tênue entre o discurso 
do cuidado e do domínio, analisando que o adulto aparece 
corriqueiramente com a função de gerenciar a infância, sobre a 
prerrogativa de criar, educar e formar a criança de hoje que será o 
adulto de “amanhã”, idealizando sempre o futuro.

Observou-se com este estudo que as infâncias das crianças 
no Brasil são ainda manifestações dos discursos que as permeiam 
intimamente ligados a classe a qual pertencem.

Inferimos assim que mais relevante nos dias atuais do que 
entender a infância para encontrar novos métodos, recursos e 
formas de educá-las, como àqueles que virão a ser, mas respeitá-las 
por quem elas são. Fazemos essa inferência na busca da emanci-
pação da infância, frisando a necessidade de rompermos com a 
concepção de que há hierarquia de saberes, do adulto que sabe 
para criança que nada sabe e a todo tempo precisa ser educada, 
dominada e disciplina. 
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Tomamos como base a declaração de Rancière (2018, p.49), 
de que não há dois espíritos distintos, não há hierarquia de capa-
cidade intelectual, “é a tomada de consciência dessa igualdade de 
natureza que se chama emancipação, e que abre o caminho para 
toda aventura no país do saber” assim há a necessidade de supe-
rarmos a concepção errônea de inferioridade intelectual das crianças 
pelo princípio emancipador, parafraseando Rancière (2018, p.44), 
afirmamos que não se sabe que caminho traçará a criança, mas 
sabe-se de onde ela não deverá sair, do exercício de sua liberdade.
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Resumo 
Este trabalho é um estudo de revisão sistemática, com abordagem 
qualitativa, cujo objetivo é analisar a produção acadêmica brasileira 
sobre o conflito escolar, a juventude e a relação com o saber. Nessa 
busca investigativa, foram encontrados 34 artigos indexados, sendo 
21 revisados por pares, e 18 artigos para o corte temporal (2008 a 
2018). No total, foram selecionados 07 artigos para compor esta 
pesquisa. O referencial teórico reporta-se aos autores da Sociologia 
(CHARLOT, 2000; 2001; DAYRELL, 2016), da Geografia (ANTAS 
Jr., 2005) e da Pedagogia (CHARLOT, 2013; 2001). Os resultados 
demonstram que o jovem se relaciona com o saber através do 
sentido que ele atribui ao processo de educação. O conflito escolar 
surge a partir do território normado e de implicações sociais, porém 
a colaboração intersetorial — saúde, educação, participação dos 
vínculos afetivos dos jovens — é fundamental nesse enfrentamento.

Palavras chave: Conflito escolar. Sociologia. Juventude. Relação 
com o saber
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Introdução

A Sociologia da juventude tem se dedicado a diversos estudos 
relacionados à educação, ao trabalho, à sexualidade, entre outros 
temas. Todavia, algumas temáticas têm despertado ultimamente 
mais preocupação entre estudiosos, especialmente no que se refere 
aos altos índices de homicídios1 entre jovens e à evasão escolar.

O Atlas da Violência (2017) destaca a condição de vulnerabi-
lidade dos jovens brasileiros. No ano de 2016, para cada grupo de 
100 mil jovens, 65,5 foram assassinados. (CERQUEIRA et al., 2018). 
Toda essa violência contra a juventude toma corpo quando se quan-
tifica a população perdida nessa fase da vida.

A segunda questão socialmente preocupante é a evasão 
escolar no Ensino Médio. Em 2017, dados do IBGE indicaram que 
a “taxa de escolarização foi de 87,2% [para os jovens entre 15 e 17 
anos], porém (...) a frequência escolar líquida foi de 68,4%, indi-
cando quase 2 milhões de estudantes atrasados e 1,3 milhão fora 
da escola” (IBGE, 2018). Este quantitativo de evasão escolar é a 
tradução de que a escola não tem nenhum sentido para a vida de 
uma grande parte da população juvenil brasileira, o que se deve, 
talvez, ao fato de esses indivíduos não encontrarem razões para 
continuar seus estudos.

Neste trabalho, a análise das publicações atentou para as 
relações entre juventude, relação com o saber e conflito escolar. 
Aos fenômenos sociais, deve-se aplicar uma grande escala, para 
que a projeção do que se pretende enxergar seja coerente e não se 
perca o foco ou haja distorções ou esquecimento de informações 
relevantes (SOUSA, 1988). Essa perspectiva, de enxergar de perto e 

1.Atlas da Violência (2017). (CERQUEIRA, et al. 2017).
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sem distorções, implica dizer que a revisão sistemática é uma abor-
dagem metodológica na qual se permite analisar o espectro macro 
das produções acadêmicas existentes sobre a temática. E, a partir 
daí, refletir sobre o conflito escolar e a relação com a juventude.

Optou-se, contudo, por considerar o termo conflito em detri-
mento do termo indisciplina, por ancorar em seu significado as corre-
lações que mais coadunam com o objetivo desta análise. Além disso, 
utilizou-se do pensamento de estudiosos do campo da Sociologia da 
Juventude, especialmente os estudos de Charlot (2002), nos quais 
afirma-se que a indisciplina é um comportamento de incivilidade.

Os referenciais teóricos desta revisão sistemática buscaram, 
por meio da Sociologia da Juventude, a compreensão do sujeito 
jovem. Já na Geografia, examinou-se a relação do território normado 
com o conflito escolar envolvendo a juventude. E, por fim, os estudos 
da Pedagogia promoveram a compreensão de como os jovens se 
relacionam com o saber.

Quanto a esse período da vida, entende-se neste estudo que 
a juventude “é uma categoria socialmente produzida (...) marcada 
por transformações biológicas, psicológicas e de inserção social” 
(DAYRELL, 2016, p. 26). Posto isso, considera-se que a escola 
compõe um espaço social no qual os jovens estão inseridos. E, 
neste ambiente físico, constroem-se as suas relações e determi-
nam-se as maneiras de ser jovem. Para Abramovay (2008, p. 2), os 
jovens inseridos na escola “buscam desenvolver suas habilidades, 
expandir relações sociais, realizar e construir desejos, impulsos, 
que colaboram na formatação de suas respectivas identidades”. 
Inseridos no contexto escolar, as relações sociais nesse espaço 
podem ser conflituosas entre as normas escolares e os indivíduos.

Referindo-se à Geografia na busca do entendimento de 
normas, Antas Jr. (2005) aborda que esse conceito surge na Idade 
Média “quando se começou a forjar a ideia de que a norma e a 
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verdade fossem complementares” (ANTAS Jr. p. 20). Assim sendo, 
como herança desse tempo histórico, o sistema jurídico moderno se 
organiza baseado nessas premissas. Outro autor que merece atenção 
nesse ponto é Milton Santos (1994), que, ao atribuir significado ao 
território normado em seus estudos, pontua que “o espaço submetido 
a uma lei e um poder jurídico é normado por esse poder” (SANTOS, 
1994, p. 3), a fim de garantir a manutenção da ordem no território.

Tal compreensão ajuda no entendimento das questões 
deste estudo, pois o indivíduo, muitas vezes, vê a escola como 
um território hierárquico onde as normas são sem sentido, julgan-
do-as existentes tão somente para controlar seus corpos e impedir 
que circulem em seu espaço. Por assim ser, essa rigidez e falta 
de sentido das normas estabelecidas entram em conflito com as 
diversas possibilidades da juventude.

Sobre a relação do jovem com o saber, destaca-se o pensa-
mento de Charlot (2000), que, em sua pesquisa Relação com o Saber, 
aponta que o sujeito, para aprender, precisa ter desejo, querer de 
fato adquirir o conhecimento. Para esse autor, “é a relação do sujeito 
[jovem] com o mundo, com ele mesmo e com os outros”. (CHARLOT, 
2000, p.78). Entender o sujeito jovem se relacionando socialmente 
no espaço escolar pode significar que o exercício de uma Pedagogia 
tradicional não compreende a juventude da atualidade. Diante disso, 
interroga-se: como evitar o conflito escolar e assegurar a permanência 
do jovem na escola? Com efeito de resposta a essa problemática, 
são interessantes as contribuições de Dayrell (2016, p. 250), que, ao 
apresentar a noção da Pedagogia da Juventude, propõe “metodolo-
gias que informam e dão vida à prática educativa desenvolvida com 
jovens”. E é essa perspectiva que permeia a discussão deste artigo, 
que, partindo de publicações acadêmicas brasileiras, faz surgir uma 
questão tributária à primeira: é possível prevenir o conflito escolar 
envolvendo os jovens e reduzir a sua evasão? 
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No que se refere ao caminho utilizado para obter respostas 
ao problema de pesquisa, foi utilizada a metodologia de revisão 
sistemática da produção científica. No presente estudo, tal procedi-
mento foi voltado para a temática do conflito na escola, correlacio-
nando esse assunto com a Sociologia da Juventude e com a relação 
com o saber. O objetivo foi fazer a revisão da produção acadêmica 
brasileira nos últimos dez anos acerca desse tema. 

Valendo-se das produções científicas em grande escala para 
compreender fenômenos sociais envolvendo a juventude e o conflito 
num contexto escolar, criaram-se duas categorias para analisar a 
revisão sistemática das produções acadêmicas produzidas no 
Brasil: a primeira categoria considera a juventude e a relação com 
o saber; a segunda, por sua vez, compreende a juventude, a norma 
e o conflito escolar.

 As revisões sistemáticas, base metodológica deste estudo, 
“são consideradas estudos secundários, que têm nos estudos 
primários [artigos] sua fonte de dados” (GALVÃO, 2014, p. 183). Com 
a intenção de alcançar o melhor resultado, a busca da literatura foi 
realizada na base de dados da plataforma digital da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com 
os descritores: escola, indisciplina, sociologia, juventude e saber2. 
Sobre a delimitação temporal das publicações, o recorte foi refe-
rente aos anos de 2008 a 2018. 

Posto isso, este trabalho foi organizado em cinco etapas: 
a) a busca do quantitativo das publicações; b) leitura de títulos e 
resumos; c) classificação relacionada ao tema; d) leitura na íntegra 
de 07 artigos; e) análise.

Na primeira etapa de busca, foram encontrados 34 artigos 
indexados, sendo 21 revisados por pares, e 18 artigos para o corte 

2. O acesso foi realizado em fevereiro de 2019.
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temporal (2008 a 2018). Na etapa seguinte, foi realizada a leitura de 
títulos e resumos dos artigos. O critério de inclusão eleito para este 
trabalho consistiu na correlação direta com os descritores juventude 
ou adolescência. Após a análise, foram excluídos 14 artigos, sendo 
que 02 desses apresentavam resultados de pesquisas internacio-
nais, embora suas divulgações tenham sido realizadas em perió-
dicos brasileiros. Foram excluídas 05 publicações por possuírem 
correlação com a temática em análise. Restaram 07 publicações, 
lidas na íntegra, a fim de produzir uma revisão que respondesse à 
questão-objeto de investigação deste estudo.

Juventude e a relação com o saber

Ao falar sobre o jovem e sua aprendizagem, bem como sobre 
como esse indivíduo se relaciona com o saber, encontramos em 
Charlot (2000) a discussão da gênese desse processo. Numa pers-
pectiva antropológica, o pesquisador francês propõe que, desde o 
nascimento, o homem “ingressa em um mundo onde o humano existe 
sob a forma de outros homens e de tudo o que a espécie humana 
construiu anteriormente. A educação é essa apropriação (...)”. 
(CHARLOT, 2000, p. 52). Assim, configura-se a importância das rela-
ções sociais e a mediação de outros sujeitos para a aprendizagem, 
desde o nascimento. Sobre esse assunto, o autor ainda afirma:

(...) é entrar em um mundo onde ocupa um lugar (inclusive o social) e 
onde será necessário exercer uma atividade (...), nascer e aprender 
é entrar nesse conjunto de relações e processos que constituem 
um sistema de sentido, onde se diz quem eu sou, quem é o mundo, 
quem são outros. (CHARLOT, 2000, p. 53).

Com essa reflexão, chama-se a atenção, aqui, para o fato de 
que esse ser histórico é sujeito em todas as etapas da vida. Dayrell 
(2016), por exemplo, critica a ideia social do jovem que ainda será 
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para o futuro. Charlot (2000) por sua vez, afirma que cada ser está 
se construindo num processo dinâmico de aprendizagem. O sujeito 
e sua relação com o saber, como se destaca nas obras de Charlot 
(2000, 2001, 2013), é “um ser humano levado pelo desejo e aberto 
para um mundo social no qual ele ocupa uma posição e do qual 
é elemento ativo” (CHARLOT, 2000, p. 57). Deve-se realçar que o 
desejo de aprender é fundamental na obra de Charlot (2000), é uma 
mobilização interna (de si por si mesmo) que impulsiona, podendo 
ocorrer somente mediante a autorização do eu.

Seguindo essa perspectiva de Educação, Dayrell (2016) 
pensa o jovem no contexto educacional e propõe uma Pedagogia 
a ser pensada pelos próprios jovens e pelos professores. Numa 
proposta dialética, o autor aponta que é preciso construir um 
processo educacional escolar significativo para a juventude deste 
tempo, no qual se aprende de dentro para fora. (CHARLOT, 2000).

Ao se pensar em uma Pedagogia da Juventude, a proposta 
de Dayrell (2016) inclui conteúdos que tenham vida, com ações 
pensadas juntamente com os jovens. Essa nova representação, 
pela qual busca-se a aquisição do saber, pode ser um passo 
para reverter o alto índice de evasão da juventude, principalmente 
no Ensino Médio. Essa ideia é tratada com tanta pertinência, que 
autores das publicações analisadas — Oliveira (2012); Pinho (2014); 
Bittar (2015) — apresentaram uma relação direta dessa Pedagogia 
alternativa com a educação dos jovens.

Mariana Bittar (2015), ao pesquisar trajetórias educacionais 
de jovens moradores de uma periferia de São Paulo, apresenta 
resultados interessantes sobre esses indivíduos. Percebeu-se que 
jovens cujas famílias dão o devido apoio escolar aos estudantes 
apresentaram uma boa relação com o saber e um bom relacio-
namento no espaço escolar, além de manifestarem sentimentos 
de segurança e vínculo com instituições, como com a igreja. Já o 
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segundo grupo de jovens estudantes trabalhava durante o dia e 
estudava à noite. Embora esses indivíduos apresentassem cansaço 
pela jornada de trabalho, um projeto de vida servia de motivação 
para permanecerem na escola. E, por fim, o terceiro grupo de jovens 
apresentava dificuldades para aprender e frequentavam a escola de 
forma desinteressada. Esta última amostragem explica-se na difi-
culdade apontada por Bittar (2015) e na consideração que Charlot 
(2013) faz sobre esses jovens que não desenvolvem o saber, ou 
seja, esses estudantes estão presentes na escola, porém nunca 
encontraram sentido nem motivação para estarem lá.

Outra contribuição neste estudo vem de Santos et al. (2012), 
que discute sobre as políticas públicas destinadas à educação para 
a promoção e permanência do jovem na escola. As autoras apre-
sentam resultados do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID), criado com o objetivo de aproximar Universidades 
e escolas públicas, promovendo a formação de professores, bem 
como propondo reflexões sobre o planejamento e a prática peda-
gógica, em busca da qualidade na educação.

Realça-se, também, a relevância de programas sociais que 
se esforçam por fazer o caminho de volta para a escola junto àquele 
jovem que evade, assunto que aparece em Bittar (2015) e Silva e 
Assis (2018). Um dos destaques dos programas sociais, geralmente 
organizado pela sociedade civil — sem vínculos governamentais 
—, é a inclusão. Na verdade, a educação precisa ser inclusiva, não 
cabendo mais neste século a escola buscar a homogeneidade na 
aprendizagem ou no comportamento dos sujeitos.

Nessa esteira, os estudos de Charlot (2001) mostram como 
os jovens gostariam que a escola estivesse presente na vida deles:

(...) o espaço escolar é evocado principalmente como um lugar de 
pouco apoio e de fracas referências positivas, a não ser quando 
considerado como um meio para obter uma profissão. Um professor 
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que não grita, que resolve os problemas na base da conversa, que 
explica várias vezes o que não foi entendido, que sabe escutar; um 
espaço de interação e, acima de tudo, de reconhecimento recí-
proco; e, por fim, a apropriação de um saber útil e significativo para 
a vida. (CHARLOT, 2001, p. 47, 48).

Percebe-se que a juventude almeja uma educação huma-
nizada, na qual as propostas pedagógicas possam cumprir o seu 
papel dialeticamente, incluindo todos os sujeitos do processo, 
resultando numa convivência prazerosa. No entanto, como se nota 
até aqui, as análises das publicações demonstram que a educação 
praticada na escola não atende a esses anseios.

Juventude, norma e conflito escolar

A maioria dos jovens que frequenta a escola está em cons-
trução identitária. Os mesmos sentidos que Charlot (2000) atribui ao 
momento do nascimento continuam presentes internamente nos indi-
víduos. Na sua construção como sujeitos históricos, os jovens querem 
compreender o mundo que os cerca e quem são os demais sujeitos 
com os quais se relacionam. Sendo assim, a singularidade dos rela-
cionamentos sociais promove uma diversidade educacional. Nesse 
aspecto, a escola, apesar de ser caracterizada como um espaço 
formal para a aprendizagem, é palco de encontro dessa diversidade.

Dada a complexidade do assunto, inclui-se, ainda, os 
estudos sobre o espaço geográfico, pertinentes para discussão 
do surgimento das normas, às quais, num grau maior ou menor, 
toda a sociedade está submissa. Deve-se considerar que parte 
dos conflitos, especialmente os abordados neste trabalho, está 
direcionada às relações que envolvem a juventude, originando-se 
justamente pelo descumprimento das normas impostas no espaço 
escolar. É preciso que se note, ainda, com base em Antas Jr. (2005, 
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p. 58), que “o espaço geográfico é formado por objetos e ações”. 
Assim, à medida que há interação entre eles, surgem as normas 
jurídicas para regular essa correlação. Ou seja, enquanto se vive, 
relações diversas são construídas, dando origem ao território, 
sendo que essa convivência territorial é regulada por normas. Nessa 
condição, os atores sociais “buscam produzir e ao mesmo tempo 
controlar seu território”. (ANTAS Jr. 2005, p. 59). Nesse contexto do 
controle, a juventude está inserida construindo a sua identidade 
e sendo marcada de alguma maneira pelo território circundante. 
(DAYRELL, 2016). 

Na intenção de manter a ordem e organizar o território, as 
normas são estabelecidas. Milton Santos (1994) amplia a discussão 
sobre a normatização pelas ações, conceituando a ideia de território 
normado, isto é, “o espaço submetido a uma lei e um poder jurídico, 
[que] é normado por esse poder”. (SANTOS, 1994, p. 3). 

Para Santos (1979), os elementos que atuam sobre o território 
normado estão presentes em todas as organizações sociais. Para 
Antas Jr., “o elemento repressivo sobrepõe aos demais”. (ANTAS 
Jr., 2005, p. 60). E, nesses aspectos que envolvem o território, a 
repressão ocorre principalmente nas disputas pelo poder.

Dessa forma, entra em evidência as instituições, que têm 
por primazia a produção de normas (Antas Jr., 2005), enquadran-
do-se aí uma das mais célebres instituições: a escola. A sua orga-
nização se dá através de seus vários documentos, entre os quais 
o Regimento Escolar, que impõe a rigidez das normas jurídicas 
sobre seu território. Além das normas jurídicas, também existem as 
normas morais, que se expressam

(...) nos costumes de uma dada sociedade, na medida em que eles 
exprimem os valores dos indivíduos que a compõem. (...) se fazem 
cumprir pela convicção íntima dos indivíduos de que se trata de algo 
justo e necessário. As normas jurídicas, ao contrário, não exigem 
uma adesão interna dos indivíduos, pois sua determinação é formal 
e externa. (ANTAS Jr., 2005, p. 76).
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Essa dualidade das normas sobre o território em que se vive 
causa impacto direto nas relações, numa composição em que a 
imposição, a repressão e a sansão caminham juntas. Tal relação 
dual constitui, também, um processo educativo social de fora para 
dentro, justamente o oposto daquilo que Charlot (2000) propõe. A 
juventude, por estar inserida em território normado verticalmente, 
encontra-se obrigada ao cumprimento de suas normas. E, algumas 
vezes, o conflito escolar tem origem no descumprimento dessa 
dualidade de normas jurídicas e morais. Mas o que chama a atenção 
nos artigos é que a existência de conflitos nas escolas não se dá 
simplesmente pelo descumprimento de normas, como em relação 
ao uso do uniforme, por exemplo. Na questão dos conflitos, o que 
se destaca mais, na verdade, é a violação de direitos humanos, 
tais como ameaças e agressões físicas. Na busca de respostas 
ao fenômeno da violência, especialmente nas publicações anali-
sadas, destacam-se alguns autores preocupados com o assunto: 
Cavalcanti (2009), Albornoz e Celina, Ruschel (2010), Santos et al. 
(2011) e Silva e Assis (2018).

Em sua pesquisa, Bittar (2015) trata de um grupo de jovens 
estudantes que entravam em constantes conflitos na escola. Esses 
estudantes apresentavam histórico de evasão, reprovações, mudança 
de escola e dificuldades em cumprir as normas escolares, com mani-
festações violentas, desordem, agressão física e verbal aos profes-
sores, “[ocupando] a periferia da sala de aula” (BITTAR, 2015, p. 54). 
Em reflexão sobre o caso, a autora considera que a equipe gestora 
não sabia lidar com o conflito escolar e tentava manter o controle 
através da punição, reprovando ou expulsando o indivíduo da escola. 
Entretanto, Bittar (2015) destaca que essas intervenções propiciam o 
aumento da violência, como brigas, destruição do patrimônio e uso 
de entorpecentes no ambiente escolar, culminando, muitas vezes, no 
abandono dos estudos. O contexto de exclusão é reproduzido por 
uma educação autoritária que não atinge seus objetivos educacionais.
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Nesse contexto, a obrigatoriedade do cumprimento das 
normas e regras criadas pela escola, com a intenção de manter a 
ordem, podem se traduzir em conflito, uma vez que são pensadas 
baseando-se nas relações de poder, sem a participação dos jovens. 
(ABRAMOVAY, 2008). O conflito no espaço escolar é apontado por 
Santos et al. (2011) como assunto de políticas públicas, nas áreas 
de segurança e de saúde, propondo estudos de bioética3 para cola-
borar no estabelecimento da ordem. Para as autoras, a juventude

(...) enfrenta grande instabilidade ao iniciar a construção de suas 
habilidades intelectuais, afetivas e sociais (...) se encontram confusos 
[jovens] em meio às desigualdades sociais experienciadas, os 
conflitos da idade e a busca por realização pessoal. (SANTOS et al., 
2011, p. 269). 

Sobre essa questão do conflito, especialmente quando ele 
extrapola as estratégias da gestão escolar, passando a necessitar 
da presença de força policial, destacam-se as discussões apre-
sentadas por Cavalcanti (2009), Santos et al. (2011) e Albornoz e 
Ruschel (2010). Embora haja o reconhecimento de que, em certos 
conflitos violentos, há interferência no curso da vida e na violação 
dos direitos humanos, a demanda é de segurança pública. Porém, 
deve-se cuidar para que não haja a banalização da presença da 
polícia dentro da escola, com intervenções apenas para manter a 
ordem. Os valores éticos devem permear todas as relações, princi-
palmente nas abordagens relacionadas a conflitos.

Quanto aos enfrentamentos do conflito no espaço escolar, 
os fatos apresentados em Abramovay (2008), Cavalcanti (2009), 
Santos et al. (2011), Silva e Assis (2018) arremetem à participação 
do professor em conflitos com agressões físicas contra os jovens 
em sala de aula. Essa postura remonta uma Pedagogia tradicional 
baseada no autoritarismo, permeada por ameaças e severas 

3. Conforme as autoras, “a bioética se ocupa do resgate da humanização das relações humanas”. 
(SANTOS et al. 2011, p. 269).



56

INFÂNCIAS E JUVENTUDES EM DIFERENTES CONTEXTOS

SUMÁRIO

punições. Esse modo de intervenção está ligado a um modelo de 
educação totalmente condenado pela Pedagogia deste século. 
Na atual perspectiva, a educação baseia-se, prioritariamente, na 
promoção dos direitos humanos.

Outro fator importante desta análise é a constatação de que 
as violências sofridas pelos jovens em alguma etapa da vida, em 
outros espaços sociais, tais como a violência emocional e sexual, 
podem repercutir em conflito escolar. Esse tipo de violência abusiva 
deixa marcas profundas, como se observa em Albornoz e Ruschel 
(2010, p. 63): 

Na constituição psíquica e na estruturação da personalidade dos 
jovens, estudos apontam que há uma íntima relação entre as vivên-
cias de violência na infância e os comportamentos violentos [na 
juventude] na fase adulta. (ALBORNOZ e RUSCHEL, 2010, p. 63). 

No que se refere às formas de agressão, os estudos de 
Cavalcanti (2009) apontam que o bullying e as lesões no maxilofa-
cial são as mais recorrentes no espaço escolar, sofridas e causadas 
pelos jovens, em sua maioria do gênero masculino. 

Outro ponto apresentado nas publicações diz respeito à 
prevenção ou enfrentamento do conflito escolar envolvendo jovens. 
Para certos casos, a escola conta com a intersetorialidade entre a 
educação e a saúde (SANTOS et al. 2011; SILVA e ASSIS, 2018); 
participação dos vínculos afetivos, tantos familiares ou outros vínculos 
sociais (BITTAR, 2015); participação de instâncias políticas no plane-
jamento, implementação e avaliação de ações. (SANTOS et al. 2011).

Contudo, a prevenção do conflito escolar não é consenso 
entre os professores. O resultado da pesquisa de Silva e Assis 
(2018) apresenta que parte dos professores entende não ser 
possível prevenir o conflito, por considerar que a violência não é 
um problema da escola em si, mas origina-se na família e na socie-
dade. Já a outra parte desses profissionais sugere que o conflito 
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pode ser prevenido através de ações dentro do espaço escolar. 
Nesse sentido, acredita-se que a escola deve ser democrática, 
verdadeiramente promotora de relações e de diálogo. Além disso, 
indicam que as discussões em forma de oficina é a estratégia mais 
eficaz. Entretanto, a contradição entre os dois grupos pesquisados 
indicam que o enfrentamento ao conflito escolar é uma questão 
difícil, devendo ser objeto de estudo. Assim, para uma eficácia 
maior nas intervenções, as ações da escola devem ser planejadas 
coletivamente, envolvendo todos os setores da instituição, a fim de 
promover o fortalecimento dessas ações.

Dessa forma, pode-se entender que a juventude está condi-
cionada às normas escolares, porém o descumprimento dessas 
normas não é o único causador do conflito escolar. O conflito, na 
verdade, ultrapassa os muros da escola, sendo uma questão social 
que necessita de um enfrentamento coletivo. 

Considerações finais

Os estudos analisados sobre a juventude em conflito escolar 
e sua relação com o saber permitiram revisar a literatura em torno 
dessa temática. Essa revisão permitiu compreender que o fenômeno 
da violência está presente na escola de diversos modos, oriundos 
de causas complexas nem sempre ligados à própria escola. O que 
se nota é que muitos fatores promotores da violência são sintomas 
sociais cujos reflexos atingem diretamente os jovens.

Quanto ao problema proposto nesta investigação: é possível 
prevenir o conflito escolar envolvendo os jovens e reduzir a sua 
evasão?, este estudo mostrou que  a maioria das publicações 
analisadas indicam que os jovens envolvidos em conflitos violentos 
são transferidos para outra escola ou são excluídos da escola pela 
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equipe gestora, ou até mesmo evadem. Somente uma das publica-
ções utilizadas no estudo apresenta o uso de oficina como estra-
tégia de prevenção ao conflito escolar, baseando-se no diálogo.

Entretanto, nos estudos feitos sobre a temática abordada, 
percebeu-se que há uma preocupação em prevenir a violência e 
reduzir a evasão. Percebeu-se, ainda, a identificação da ocorrência 
do conflito em detrimento das atitudes imediatistas de professores 
e da gestão escolar.

Diante dessa problemática, Charlot (2013), um dos autores 
analisados, aponta para a necessidade de a escola ser mais atrativa 
para os jovens. Desse modo, tanto a relação com o saber quanto 
o conflito escolar são questões que a academia ainda precisa se 
debruçar nas investigações, a fim de contribuir mais efetivamente 
na atenuação desses impactos no processo educativo da juventude 
contemporânea. Assim sendo, esse campo continua aberto para 
novos e necessários estudos.

Como se viu acerca desse complexo assunto, o conflito 
escolar surge a partir do território normado e de fatores sociais 
diversos, porém a colaboração intersetorial — saúde, educação, 
participação dos vínculos afetivos dos jovens e de instâncias polí-
ticas no planejamento, implementação e a avaliação — é funda-
mental nesse enfrentamento. Assim, a questão do conflito escolar 
apresenta-se como um desafio a ser assumido pela rede de proteção 
ao jovem. Todos os órgãos que compõem a rede de atendimento 
social, como o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), o 
Conselho Tutelar, o Poder Judiciário, o Programa de Saúde Familiar 
(PSF), precisam construir um canal aberto de diálogo e proposta 
de ações estratégicas conjuntas. A escola não conseguirá, sozinha, 
resolver as questões relacionadas ao conflito, pois, embora essas 
ocorram, muitas vezes, em seu espaço, não se originam nela nem 
poderão restritamente nela ser combatidas.
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Conforme a análise aqui feita, de estudos já produzidos sobre 
a temática, a relação que os jovens estabelecem com o saber está 
relacionada com uma mobilização para a aprendizagem. Como a 
mobilização é própria do sujeito, resta-nos indagar qual o papel do 
educador para ajudar a juventude a estar mobilizada para o saber.  
Há que se considerar a importância desta reflexão para o trabalho 
pedagógico a ser desenvolvido em sala de aula. 

Sobre o papel do educador, esta figura precisa ter uma parti-
cipação efetiva e mais próxima aos jovens. Deve-se atribuir signifi-
cado à juventude, dando atenção ao que impulsiona o jovem para o 
envolvimento no espaço escolar. Faz-se necessário, ainda, pensar 
nesse sujeito que não cumpre as normas como um ser social 
que pode estar sofrendo emocionalmente ou vitimado por outros 
conflitos fora dos muros da escola. Assim, espera-se que o diálogo 
seja o caminho para esse enfrentamento e descoberta de alterna-
tivas bem-sucedidas. 

Por tudo isso apresentado, é razoável pensar que a relação 
do jovem com o saber e com o conflito na escola passa também 
pela relação que o educador estabelece com o jovem, pela compre-
ensão das múltiplas variáveis em que o conflito escolar ocorre e pela 
construção de uma mediação pedagógica que ajude este jovem a 
estar mobilizado para o saber.

Referências

ABRAMOVAY Miriam. Escola e violência. Revista Observare. Salvador, vol. 
04, jul/dez. 2008. [online] Disponível em: http://www.ospba.org/. Acesso 
em 05/03/2019.

ALBORNOZ, Ana Celina Garcia; RUSCHEL, Denise Bandeira. Eventos de 
vida: investigações sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. 
Revista Interamericana de Psicologia, Flórida, vol.44, n. 3, p.489, sept, 2010.



60

INFÂNCIAS E JUVENTUDES EM DIFERENTES CONTEXTOS

SUMÁRIO

CASTRO, Mary Garcia; ABRAMOVAY Miriam. Por um novo paradigma de 
fazer políticas: política/de/para/com juventudes. Brasília: UNESCO, 2004.

ANTAS Jr., Ricardo Mendes. Território e regulação: espaço geográfico, 
fonte material e não-formal do direito. São Paulo: Associação Editorial 
Humanista, FAPESP, 2005. 

BITTAR, Mariana. Trajetórias educacionais de jovens residentes em 
um distrito da periferia de São Paulo. Revista Brasileira de Ciências 
Sociais, São Paulo,  v. 30, n. 89, p. 47-61,  oct.  2015. 

CERQUEIRA, Daniel. et al. Atlas da Violência – 2017. Rio de Janeiro: 
Ipea/FBSP.   [online] Disponível em:  http://www.ipea.gov.br/portal/
images/170609_atlas_da_violencia_2017.pdf.  Acesso em: 16/02/2019.

CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

__________, Bernard. Os jovens e o saber: perspectivas mundiais. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2001.

_________, Bernard. A violência na escola: como os sociólogos franceses 
abordam essa questão. Sociologias,  Porto Alegre,  n. 8, p. 443-432,  Dec.  
2002. [online] Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php>. Acesso 
em 22/03/2019.

_________, Bernard. Da relação com o saber às práticas educativas. São 
Paulo: Cortez, 2013.

DAYRELL, Juarez. Por uma pedagogia das juventudes: experiências 
educativas do Observatório da Juventude da UFMG/Juarez Dayrell 
(organizador). Belo Horizonte: Mazza Edições, 2016.

Dicionário Michaelis. [online]  Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/
moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/. Acesso em 28/02/2019.

EZZALIRA, Adinete Sousa da Costa; GUZZO, Raquel Souza Lobo. A 
experiência de educador e situações violentas por aluno: Estratégias de 
enfrentamento. Estudos de Psicologia, Campinas,  v. 32, n. 1, p. 37-47,  
Mar.  2015. 

GALVAO, Taís Freire; PEREIRA, Mauricio Gomes. Revisões sistemáticas 
da literatura: passos para sua elaboração. Epidemiologia Serviço e 
Saúde, Brasília, v. 23, n. 1, p. 183-184,  Mar.  2014.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. PNAD Contínua 2017: 
número de jovens que não estudam nem trabalham ou se qualificam 
cresce 5,9% em um ano: [online] Disponível em: https://agenciadenoticias.
ibge.gov.br. Acesso em 27/02/2019.

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br.
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br.


61

INFÂNCIAS E JUVENTUDES EM DIFERENTES CONTEXTOS

SUMÁRIO

OLIVEIRA, Míria Gomes de. O Pibid-FAE/UFMG e os processos de 
significação da prática docente. RBPG, Brasília, supl. 2, v. 8, p. 469 - 485, 
publicado em março de 2012.  

PINHO, Osmundo. Um enigma masculino: Interrogando a masculinidade 
da desigualdade racial no Brasil. Univ. Humanist.,  Bogotá ,  n. 77, p. 
227-250,  June  2014.

SANTOS, Flavia Pedro dos Anjos, VIDAL, Lícia Marques; BITTENCOURT, 
Isaiane Santos; BOERY, Rita Narriman Silva; SENA, Edite Lago Silva. 
Estratégias de enfrentamento dos dilemas bioéticos gerados pela violência 
na escola. Physis,  Rio de Janeiro,  v. 21, n. 1, p. 267-281,    2011.

SANTOS, Milton. Desafio do ordenamento territorial: “O pensamento”. 
Fotocópia do original, 1994. [online] Disponível em: www.google.com. 
Acesso em 04/03/2019.

SILVA, Flaviany Ribeiro da; ASSIS, Simone Gonçalves. A prevenção 
à violência em programas interdisciplinares que atuam em escolas 
brasileiras e portuguesas. Ciências Saúde Coletiva.  Rio de Janeiro, v. 
23, n. 9, p. 2908-2899,  Sept.  2018.

http://www.google.com


62

INFÂNCIAS E JUVENTUDES EM DIFERENTES CONTEXTOS

SUMÁRIO

SOBRE AS AUTORAS

CAPÍTULO 1

Carolina Fontana da Silva
Graduada em Pedagogia Licenciatura Plena, pela Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM). Mestranda em Educação no 
Programa de Pós-Graduação em Educação pela UFSM, vinculada a 
Linha de Pesquisa 2 (LP2) - Políticas públicas educacionais, práticas 
educativas e suas interfaces. 
E-mail: carolinafontana.s@gmail.com

Litiéli Wollmann Schütz
Graduada em Pedagogia Licenciatura Plena, pela Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM). Especialista em Gestão 
Educacional pela mesma universidade. Pesquisadora em Educação 
Infantil, com ênfase nas temáticas de gênero, sexualidade infantil 
e Sociologia da Infância. Membro do grupo de pesquisa Filosofia, 
Cultura e Educação - FILJEM. Mestranda em Educação pela UFSM. 
Professora da Rede Municipal de Santa Maria/RS.
E-mail: litieli.wollmann62@gmail.com

Sueli Salva
Professora do Centro de Educação da Universidade Federal de 
Santa Maria atuando na área de Didática e Práticas de Ensino na 
Educação Infantil. Pedagoga, especialista em dança, Doutora em 
educação pela UFRGS. Pós-doutorado pela UNIMI/Milão/Itália. No 
PPGE/UFSM orienta e desenvolve pesquisas sobre os temas das 
culturas juvenis e infantis e práticas educativas. É membro do grupo 
de pesquisa Filosofia, Cultura e Educação (FILJEM/CNPq) e do 
Grupo de Investigação e Estudos Contemporâneos em educação e 
Infância (GIECEI/CNPq). 
E-mail: susalvaa@gmail.com



63

INFÂNCIAS E JUVENTUDES EM DIFERENTES CONTEXTOS

SUMÁRIO

CAPÍTULO 2

Daniela Gomes Medeiros
Professora do quadro permanente, da Rede de Ensino Municipal 
de Itajaí, atua anos Iniciais da Educação Básica.  Larga experiência 
em coordenação escolar. Graduada e Licenciada em Pedagogia 
pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI - 2003, habilitada 
em Educação Infantil e Anos Iniciais. Especialista em nível de 
Pós-Graduação Lato Sensu no curso Gestão Escolar pelo Instituto 
Superior do Litoral do Paraná – ISULPAR. Mestra em Educação pela 
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI – PPGE e atualmente é 
doutoranda em Educação - PPGE- UNIVALI; Membro do Grupo 
de Pesquisa: GPCEC - Contextos da Educação da Criança na 
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI - PPGE. 
E-mail: daniela dani.prof@hotmail.com

Bruna Carolina de Lima Siqueira dos Santos
Doutoranda no programa de Pós-Graduação em Educação - 
UNIVALI. Mestre em Educação - UNIVALI (2018). Especialista em 
Gestão e Supervisão Escolar - Centro Universitário Maurício de 
Nassau - UNINASSAU (2014). Licenciatura Plena em Pedagogia 
- Universidade Nilton Lins (2012). Pesquisadora no Grupo de 
Pesquisa Cultura, Escola e Educação Criadora vinculado ao PPGE 
da UNIVALI. 
E-mail: bruna_siqueiras@hotmail.com

CAPÍTULO 3

Carla Erica Candida Carvalho
Mestranda do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em 
Gestão Integrada do Território da Universidade Vale do Rio Doce - 
UNIVALE. Graduada em Pedagogia pela Universidade Vale do Rio 
Doce (2005). Professora (desde 1996) e Pedagoga (desde 2010) da 
Rede Municipal de Ensino de Governador Valadares/MG. 
E-mail: carlaericac@gmail.com



64

INFÂNCIAS E JUVENTUDES EM DIFERENTES CONTEXTOS

SUMÁRIO

Eunice Maria Nazarethe Nonato
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Vale do Rio Doce 
(1998) e graduada em Pedagogia pela Universidade Vale do Rio 
Doce (1985). Mestre em Educação (2002). Realizou em 2009 estágio 
doutoral na Universidade de Coimbra (Portugal). Doutorou-se 
pela Universidade Vale do Rio dos Sinos - RS (2010). Atualmente 
é pesquisadora e professora no curso de Direito e no curso de 
Mestrado em Gestão Integrada do Território da Universidade Vale do 
Rio Doce. Coordena Projeto de Pesquisa financiado pela FAPEMIG 
&quot; Juventude, Educação e Direito&quot;. Coordena desde 
2013 o Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE. 
Possui experiência na docência e em diversos espaços de gestão 
com atuação na área da educação pública e privada. Na docência 
atuou em todas as modalidades da Educação Básica e no Ensino 
Superior, nos cursos de Licenciatura e no Direito. Na gestão, atuou 
em diversas áreas da Educação, em Órgãos da Secretaria Estadual 
e em diversas instituições de ensino superior. Trabalha principal-
mente com os seguintes temas: educação em contexto urbano, 
gestão em educação, gestão de territórios, violência, educação em 
espaço prisional, sistema socioeducativo, inclusão/exclusão social, 
desigualdade social, formas de pobreza e ambiente. 
E-mail: eunicenazarethe@hotmail.com



1

&juventudes
em diferentes

contextos
www.pimentacultural.com

infâncias 

http://www.pimentacultural.com
http://www.pimentacultural.com

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	INFÂNCIAS E JUVENTUDES EM DIFERENTES CONTEXTOS 
	Modos de entender as crianças: traços e rastros que constroem o conceito de infância
	Carolina Fontana da Silva
	Litiéli Wollmann Schiitz
	Sueli Salva

	A Infância: De que infância está se falando
	Daniela Gomes Medeiros
	Bruna Carolina de Lima Siqueira dos Santos

	Juventude, relação com o saber e o conflito escolar
	Carla Erica Candida Carvalho
	Eunice Maria Nazarethe Nonato

	SOBRE OS Autores e AS autoras

