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Fundamentos te6ricos e desaflos

R 50CIoLo51R

E R CoI\l5TRU~Ro OR INFRNClR:
OLHRRE5 DO LRDO OR FRMIUR'O

Ana Nunes de Almeida,

rcs, Universidade Cldssica de Lisboa

INTRODU<;:AO

Este texto parte de uma constatac;:ao: a representac;:ao moderna da
infancia constr6i-se a partir de uma constelac;:ao diversificada de olhares,
de discursos, de saberes e expertises sobre a crianc;:a - emergindo das
representac;:oes e das praticas quotidianas de actores concretos (inscritos
num espac;:o social desigualitario, cruzado por temporalidades distintas),
ou do campo dos saberes cientificos, ou ainda do discurso mediatico.
Neste quadro, a familia e urn lugar privilegiado para a observac;:ao dos
processos de produc;:ao da infancia, tal como a crianc;:a e urn protagonista
activo da construc;:ao (pratica e simb6lica) da familia.
Propomo-nos aqui refiectir sobre as novas modalidades da regulac;:ao
familiar, nomeadamente as relac;:oes de parentalidade na modernidade
tardia, e sobre 0 olhar a partir do qual constituem a crianc;:a (tal como
os respectivos pai e mae) como sujeito autonomo. 0 objectivo e ilustrar
o alcance de uma sociologia da infancia que desafia 0 investigador com
a descoberta de urn objecto relativamente inexplorado, mas sobretudo
se prop6e interpelar a infancia enquanto problema - permitindo
interrogar as fronteiras e os limites do saber sociologico estabelecido,
explicar e compreender 0 fabrico de urn tecido social contradit6rio, onde
se cruzam ordem e mudanc;:a, tradic;:ao e modernidade, se confrontam
actores e estruturas.
UMA CONSTELA<;:AO DE OLHARES

A norma da infancia moderna e, na Europa Ocidental, urn produto
do sec. XVIII, de uma burguesia urbana que consegue controlar a sua
fecundidade e ostenta 0 "sentimento" e 0 "privado" como bastioes da
sua distinc;:ao face a outros grupos e meios sociais. Espelho da felicidade
do casal, a crianc;:a e reconhecida enquanto categoria de idade especifica,
nos seus trac;:os pr6prios e unicos, na sua fragilidade. A privatizac;:ao e
a sentimentalizac;:ao da vida familiar acontecem a par da importancia
atribuida pelos pais a escola, lugar da aprendizagem tecnica e moral,
onde a crianc;:a e colocada entre os seus pares. Esta representac;:ao
emergente da familia torna-se, tambem, urn desafio de dominac;:ao e
aplanamento de diversidades. Estrategias de domesticac;:ao ao domicilio
10
Este texto ea versiio portuguesa do capitulo "La socwlogle et la construction de l'enf"ance. Regards du cote de
la f"amille", incluido num livro editado por Regine Sirota (2006): Elements pour une sociologie de l'enf"ance. Rennes: Presses
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sao implementadas pelos dispositivos de poder e de saber do Estado
Nac;:ao, com 0 objectivo de inculcar as classes populares a nova ordem
familiar burguesa. Praticas de classe e de familias, inscritas numa
sociedade desigualitaria, estao assim na origem de representac;:oes da
infancia atraves das quais se disputam os criterios da sua normalidade
e se categorizam as suas margens, se propoem modos de percepc;:ao da
crianc;:a na sua relac;:ao com 0 adulto.
Ao lade das representac;:oes e praticas de actores concretos (portado
res de diferentes condic;:oes de classe, de genero ou de etnia), 0 fabrico
social da infancia apoia-se tambem nos discursos e teorias cientificas
sobre a crianc;:a. Desde a medicina clinica do sec. XVIII, que inaugura
a observac;:ao positivista do corpo e elege a dlade mae-filho como alvo
privilegiado da sua pratica, ate a psiquiatria, passando pela psicolo
gia, a psicanalise, a antropologia ou mesmo um "parente pobre" como
a sociologia, todos estes saberes conferem a crianc;:a, as crianc;:as, uma
natureza, urn estatuto, competencias, urn lugar na sociedade. Muito
frequentemente, tipificam e avaliam, segundo uma escala-padrao, 0 seu
desenvolvimento, saude e bem estar (fisico, psicol6gico, social). Forne
cem, em suma, modos de interpretac;:ao da realidade, modalidades de
intervenc;:ao sobre esse objecto.
A estes dois olhares junta-se, nos ultimos anos, 0 avanc;:o crescente
do campo mediatico sobre a infancia (normal, legitima, desejavel), sobre
as outras infancias (marginais, vitimizadas, diabolizadas, socialmente
longinquas). Tendo nao raro como prioridade a produc;:ao de urn sensa
cional vendavel, os media (imprensa mas, sobretudo, televisao), sao urn
poderoso instrumento de produc;:ao, difusao e institucionalizac;:ao de
discursos simplificadores e normalizadores sobre a crianc;:a nas socieda
des da globalizac;:ao.
Os adultos falam portanto entre si atraves destes discursos e saberes
sobre a crianc;:a, fazendo circular mensagens que reflectem 0 real onde
se situam, as relac;:oes de poder e de dominio que os aproximam all
separam. Mas simultaneamente, e na sua eapaeidade de representac;:ao,
estes discursos socialmente situados sao urn instrumento-ehave
de produc;:ao do real. Num duplo jogo permanente de selecc;:ao e de
ocultac;:ao, estruturam~no simbolicamente e codificamno, investem-no
de significado e interpretam-no.
A

CRIAN<;:A: DO LAOO OA FAMILIA

A representac;:ao da crianc;:a constr6i-se pcrtanto, tambem, a partir
da famIlia. Esta nao e certamente 0 posta exclusivo ou 0 unieo legitimo
para a sua observa<;:ao met6dica. A familiarizas:ao da crianc;:a (como a da
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mulher, alias) comporta riscos que importa controlar, nomeadamente a
da naturaliza<;:ao de uma concep<;:ao ideol6gica sabre a seu lugar menor e
submisso em rela<;:ao ao adulto-homem, negando-lhe metodologicamene
visibilidade e autonomia. Mas a pista da familia e sempre estrategica para
descobrir e problematizar a infancia nas sociedades contemporaneas,
encarada nos termos do novo paradigma emergente que propoe a
pesquisa uma crian<;:a como "being in the present", "actor da sua
socializa<;:ao", "actor de corpo inteiro", "sujeito de palavra, produtor de
culturas" (James, A, Jenks, C e Prout, A: 1998).
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Alias, a familia europeia ja nao e a que era... E as suas transforma<;:6es
ao longo das ultimas decadas sao notaveis. A intensidade, as ritmos
e as timings da mudan<;:a nao sao identicos nos diferentes contextos
nacionais ou regionais, em grupos sociais distintos; distinguem praticas
e representa<;:6es, comportamentos e valores. Por outro lado, a mudan<;:a
transporta, muito frequentemente, tra<;:os de continuidade do passado,
aspecto que faz do presente uma realidade multidimensional, onde
se cruzam temporalidades contrastadas. Contudo, a reconfigura<;:ao
da paisagem familiar e significativa; ora, simultaneamente enquanta
objecto e enquanto sujeito, a crian<;:a eum elemento-chave neste processo
de viragem.
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Mesma se se simplificar e ignorar a diversidade real dos modelos
familiares, pode admitir-se que a familia da modernidade tardia se
estrutura em torno do casal, assente em 4 pHares. 0 primado do amor
e das razoes subjectivas do cora<;:ao no design do cenario da familia, a
importancia acordada a no<;:ao de compromisso interno, afectivo e
sexual, privado, a de contrato negociado entre as parceiros, e um deles.
Tao impartante quanto a individualiza<;:ao, a prioridade dos valores da
realiza<;:iio individual atraves do casal, 0 da conquista da felicidade no
presente imediato, a ideal da familia como lugar da "revela~ao de sf'
(Singly: 2000), instrumento de sucesso posto ao servi<;:o do individuo,
homem au mulher. No quadro da democratiza<;:ao e da paridade
das rela~oes de genera, um terceiro eixo acompanha a ideia do casal
associativo, formado par parceiros iguais e sujeitos aut6nomos 
possuindo nomeadamente percursos equivalentes na esfera publica da
forma~ao escolar e do trabalho profissional. Tendo em conta a oferta
contraceptiva generalizada e a controlo fiavel da fecundidade, novas
representa;;:oes do corpo, da sexualidade e do prazer (masculinos e
femininos) alojam-se no interior do casal e tornam-se instrumentos da
sua sobrevivencia (e mesmo da sua funda;;:ao).
Ao modelo fusional da familia dos anos sessenta, assente no casal
casado, orientado para a filia;;:ao, caracterizado par uma divisao
acentuada das tarefas entre homens e mulheres, par rela<;:oes hierarquicas
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entre pais e fi1hos, vern juntar-se, no presente, 0 da familia fundada no
casal associativo, desinstitucionalizado, feito de individuos iguais em
direitos e deveres, onde a prioridade nao e tanto a cria~ao dos fi1hos,
mas sobretudo 0 sucesso e a realiza~ao de si atraves do casal. 0 todo
que constitula no passado 0 territorio familiar, fragmentou-se alias em
partes dissociadas, e os parceiros fazem hoje uma gestao a La carte de
dimensoes que outrora se sucediam em linha no tempo: a sexualidade, 0
casamento, a conjugalidade, a fecundidade, a procria~ao, a maternidade
e a paternidade.
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As reconfigurac;:6es conjugais associam-se a mudanc;:as no lugar e
estatuto da crianc;:a no seio da familia, nomeadamente nas rela~6es de
parentalidade. Para 0 casal, 0 £11ho tornou-se uma escolha racional,
planificada e posta no mundo sob condi~ao ,- num cenario onde, de
resto, se diversificam tecnicamente, gra~as a procria~ao medicamente
assistida, as modalidades da sua produ~ao. Mas a crian<;:a e sempre
urn sfmholo do seu sucesso, uma das frentes necessarias da realiza<;:ao
feminina e masculina, cuja diversidade no entanto e reconhecida.
Na sua optica extensiva, os European Values Surveys (EVS) con£1rmam
plenamente a imporUlncia, sobretudo para as mu1heres mas tambem
para os homens dos paises da Uniao Europeia, "de ter £11hos para se
sentir realizado" (Almeida, 2003). Para a grande maioria dos inquiridos,
urn filho nao preenche a exclusividade da realiza~ao pessoal, mas
e certamente uma das condi~6es-chave para a atingir. Estudos em
profundidade permitem ilustfii-1o. Numa pesquisa recente sobre
saude reprodutiva das mulheres portuguesas, verificou-se 0 facto de a
crian~a, nomeadamente enquanto projecto de maternidade no futuro,
estruturar precocemente a representac;:ao dos trajectos sociais das
adolescentes (mesmo as mais escolarizadas) (Almeida, 2004). Tal como
os projectos escolar e profissional, e ao contrario do da conjugalidade
(ainda impreciso e incerto naque1a idade), vir a ser mae e ter filhos e
muito precocemente representado nos seus detalhes (numero e sexo,
calendario dos nascimentos) e, sobretudo, na sua importancia (mica.
Ora tal acontece no momenta em que as jovens fazem, na escola, as suas
primeiras escolhas de voca<;:iio em materia de carreiras profissionais. Para
as mulheres adultas e activas, os discursos evidenciam a representa~ao da
maternidade como uma decisao e uma escolha plenamente controladas,
campo de realizar;ao com gratificar;oes multiplas. Encontram-se por iS80
tra~os de continuidade com 0 passado, num contexto onde ao mesmo
tempo se diversificaram intensamente as domini os
constru~ao
da identidade feminina. Apesar de nao ser 0 centro de gravidacle, a
crian<;:a deixa uma marca unica no xadrez dos terrenos concorrentes de
realizar;ao, tanto individual como conjugal.
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. ra- 0 cada vez mais precoce das cnanc;:as pode ser encarada como
C.L
f 'to directo da necessidade de guarda formal durante a jornada
um e el
de trabalho da mulher; mas revela-se tambem um indicador das novas
exigencias e expectativas educativ~: dos pais, p~ra. quem a diversificac;:ao
e a comp[ementaridade das expenenClas pedagoglCas, entre a escola e a
:anll[ia, sao uma abertura a encorajar (Plaisance, 1986). Por outro lado,
a forte mobiliza<;:ao educativa dos pais em torno do diploma escolar e da
exct'lencia academica dos seus filhos reforc;:a as dimensoes performativas
das estrategias familiares de socializac;:ao.
Do ponto de vista da crianc;:a, 0 seu "oficio" (Sirota, 1998) e a sua
atltonomia constroem-se numa pluralidade de instancias, num puzzle
fragmentado de referencias, de 1a\=os sociais e re1ac;:oes educativas
multi formes, as quais nao se sobrepoem necessariamente entre si.
Desde logo, a relat;ao com a mae, uma mulher quase sempre activa e que
,,,(usa a colagem automatica do feminino ao domestico e ao maternal,
mas qlle nem por isso deixa de aspirar a desempenhar a papel de uma
m.le educativa (Neyrand: 2000).
Surge assim uma rela~ao desigual e paradoxal de genero. Apesar da
entrada massiva das mulheres nos universos publicos tradicionalmente
masculinos (nomeadamente a escoia e 0 emprego), a assimetria dos
lugares parentais e a marginalizat;iio dos pais dos universos privados da
:nLincia conservam-se quase intactos; a relac;:ao indispensavel aeducat;ao
e sempre feminina e filtrada pelo modelo predominante da diade mae
([ianca, sendo 0 pai claramente posto a sua margem. As desigualdacies e
esterecitipos de genera que modelam 0 mercado de emprego, as normas
pelos discursos dominantes contribuem fortemente para a
do papel paternal junto da crianc;:a. Encontraremos aqui,
a defesa feminina de um bastiiio de pocier tradicional que se
fr;C:JS<l partilhar. Os resultados portugueses do EVS sao, a este respeito,
':-,:i?recedores ... Num pais de taxas de actividade feminina tao elevadas, 0
·;'ntraste entre, por um lado, 0 consenso esmagador em torno dos papeis
_ au instrumentais femininos e, por outro, a aceitac;:ao muito
, dos papeis familiares, expressivos masculinos (nomeadamente
rnaten~ de "educa<;:iio dos filhos" ou da "gestao das emo<;:oes") e de
"'"
(Almeida: 2003). Detalhando estes resultados por genero,
.. ';'; d.se que ,en tre os inquiridos que negam as competencias paternais
hom ens estao sobrerrepresentadas as mulheres. Para a
il caSa DaO e portanto um espac;:o misto. Mas a casa nao constitui
cia sua experiencia quotidiana.
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Para alem do pai e da mae, os avos sao tambem referencias signi£1cativas
neste puzzle de 1ac;:os multiplos. Em sociedades de longa esperanc;:a devida,
onde co-existem varias gerac;:6es no tempo e se invertem as respectivas
proporc;:6es aritmeticas, eles podem desempenhar junto da crianc;:a
importantes func;:6es afectivas, de guarda (regular, esporadica), ludicas,
etc. Pela sua relac;:ao vertical duravel transmite-se frequentemente a
memoria familiar, sobretudo nos casos de ruptura do lac;:o conjugal entre
os pais. Em cas a, a crianc;:a cresce entre adultos e 0 seu estatuto de £11ho
ou neto tornou-se quase exclusivo ou predominante face a outros que,
no passado, 0 integravam na rede de pares (irmaos e irmas, primos e
primas) e diversificavam a interacc;:ao familiar. 0 divorcio e os process os
de recomposic;:ao familiar introduzem outros personagens nestes
universos heterogeneos da infancia: a partir do padrasto e da madrasta
dinamizam-se trocas parentais e fraternais, fora ou ao lado dos lac;:os
bio16gicos.
Entretanto, e com a expansao das formas de socializac;:ao colectiva,
a crianc;:a e cada vez mais cedo posta em relac,::ao com outros agentes
socializadores, aOs quais se confia a sua guarda, se delega a sua instrw;:ao,
com os quais se partilha a educac;:ao - no infantario, na creche, na escola,
no ATL, etc. Ai, e colocada entre os seus pares, partilhando a experiencia
de uma dupla participac;:ao (que e simultaneamente uma reapropriac,::ao
interpretativa) numa ordem social de adultos e uma outra de crianc,::as,
sendo que esta dinamica estrutura activamente a sua identidade colectiva
(Corsaro; 2005).
Os terrenos heterogeneos, que constituem os contextos de vida
da crianc;:a contemporanea, propoem-lhe (ou impoem-lhe) um leque
de lugares concorrenciais de aquisic;:ao e desenvolvimento de papeis,
competencias, saberes, percepc;:6es sobre 0 mundo, e um universo
diversificado de personagens e lac;:os afectivos significativos. Tal como 0
seu pai e mae, as suas frentes de investimento, de sucesso e de construc;:ao
de identidade sao multiplas e por vezes contradit6rias entre si. Tal como
o seu pai e a sua mae, e representada na ideologia familiar dominante
como um sujeito, portador de direitos, difereIli;:a e autonomia. Aimagem
imperial do casalcompromisso, do casal-negociac;:ao envolvendo adultos
iguais, a relac;:ao educativa dos pais acrianc,::a acolhe dimensoes expressivas,
ajustadas a sua personalidade original, encorajando a "descoberta de
s1". Vem juntar-se as dimensoes mais estritamente performativas,
nomeadamente no dominio da competic,:ao e sucesso escolares. A
relac;:ao empatica, 0 dialogo compreensivo, a motivac;:ao e persuas ao
negociadoras, a escuta democratica surgem como pec,:as fundamentais
da representac,::ao destes novos "estilos educativos" parentais.
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A

CRIAN<;:A: TEMAS E PROBLEMAS DO LADO DA SOCIOLOGIA

E interessante cruzar esta reorientac;:ao da normatividade familiar,
cumplice de certos meios sociais privilegiados, com ados saberes
cientificos. Nao podemos deixar de sublinhar a cumplicidade entre a
representac;:ao da crianc;:a-sujeito, aut6noma, no seio da familia, com as
reivindicac;:6es te6ricas inovadoras da sodologia da infancia emergente
postulando a crianc;:a como "actor de corpo inteiro", "sujeito de palavra e
de cultura", "protagonista da sua socializac;:ao", reelamando a introdu.;:ao
do seu ponto de vista na pesquisa. E marcando vigorosamente a sua
ruptura face a outras concepc;:6es do passado, ditas tradicionais: a infancia
enquanto categoria de idade fixa e estavel, fronteira da imaturidade
biol6gica, copia em pequena escala do universo adulto, 0 vazio e a tabula
rasa que 0 adulto socializador molda a seu gosto, a primeira etapa de urn
percurso linear, 0 projecto em devir de alguem que ainda nao 0 e...

a sociologo entra aqui, pela mao da crianc;:a, num nueleo duro de
problemas e de pistas de investigac;:ao maiores e sedutoras.
Em primeiro lugar, a cbissica "relac;:ao aos valores" (no sentido weberi
ana do termo). Formando a base das questoes (arbitrarias, subjectivas)
que coloca it realidade, infinitamente rica e complexa, esta relac;:ao
deve ser criticamente assumida e constitui um dos momentos-chave a
ter em conta, no momente de partida de qualquer reflexao cientifica.
Numa paisagem demografica de baixa acentuada da fecundidade e de
reduc;:ao quantitativa da populac;:ao infantil, a emergencia e visibilidade
deste novo objecto socio16gico (a crian<;:a) nao respondera a uma procura
social de conhecimento sobre urn bern que se tarnou quantitativamente
minoritario, mas do qual depende a sobrevivencia (politica, cultural,
economica) do que se designa como "modelo europeu"7 A descoberta
sociol6gica da infancia nao sera tambem reflexo da entrada massiva das
mulheres no mercado de emprego cientffico e academico, 0 sinal de que
elas para af transportam a sua nova curiosidade, orientada par outros
interesses e pela sua condic;:ao de genero? Finalmente, 0 estatuto de
"sujeito aut6nomo" inovador que a sociologia se prop6e conferir a crianc;:a
nao sera urn sub-produto da norma familiar e parental dominante,
justamente tipica do universo social, familiar e representacional do
investigador (ou investigadora)?
Depois, 0 soci61ogo confronta-se com problemas ou hip6tese:>
estrategicas de investigac;:ao. Alguns exemplos permitem ilustrar a
riqueza desta abertura. Apesar cia visibilidade dominante de uma norma
hegemonica, a diversidade das representa<;:6es contemporaneas sobre a
infancia e a crianc;:a (por exemplo segundo os meios sociais, familiares
e etnicos, segundo os discursos periciais e profissionais) fica por
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aprofundar, caracterizar e explicar. A pista do "ponto de vista do actor"
pode introduzir elementos ineditos nesta descoberta: quais sao, do lado
das proprias crianc;:as, as representa<;:6es que constroem sobre a infancia,
ern geral, sobre a sua infancia ou a infancia dos outros, ern particular?
Como se diversificam estas representac;:6es e estes discursos infantis
a partir das suas diferentes inscri<;:6es sociais, familiares e de genero?
Saindo do dominio das representa~6es, podem encarar-se ainda outros
percursos de pesquisa. Para alem da discussao acerca da "conivencia
cultural" entre produtores de saberes e protagonistas de priiticas sociais
inovadoras, que dizer do desfasamento provavel entre a norma familiar
hegemonica (cuja difusao fica por provar ou explicar) e a pluralidade dos
universos, concretos e situados, da infancia? Como se constroi e investe
de sentido, ern terrenos empiricos particulares, esta relayao (ora de
distancia, ora de colagem) entre representa~5es e praticas da infancia?
Assim, para a sociologia, 0 novo paradigma da infancia nao deve
simplesmente traduzir-se na revela<;:ao ou aproxima<;:ao acomodada
a novos terrenos emplricos, delimitados ern si mesmos, ate hoje
marginalizados ou a espera de serem descobertos pela agenda cientifica.
Sob pena de os naturalizar, a sociologia deve pelo contrario interpelar "a
infancia" enquanto problema teorico, reconhecendo a sua importancia
para 0 fabrico do tecido, material e simb6lico, que forra as sociedades
onde vivemos, para a estrutura<;:ao das relayoes de desigualdade e
de poder entre os grupos que a constituem. Sera, ao mesmo tempo,
uma oportunidade para interrogar 0 saber dominante, as suas logicas
corporativas e interessadas de produ<;:ao de visibilidade (e obscuridade),
as suas fronteiras disciplinares, a validade e as limita<;:5es dos seus
instrumentos conceptuais e metodologicos de abordagem da realidade.
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