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Resumo 

Neste texto, apresenta-se uma visão de proteção e não-proteção da criança mais ampla do que 

aquela normalmente utilizada. O que se propõe aqui é o entendimento de que a questão da 

proteção envolve mais do que apenas proteger a criança para seu próprio bem. Assim, defende-se a 

polêmica tese de que o verdadeiro objetivo da proteção é a manutenção dos valores da sociedade 

adulta. Neste caso, entende-se que controle não é uma negação da proteção, mas sim sua versão 

autoritária e paternalista. Ao defender uma versão extrema de proteção, estamos, ao mesmo tempo, 

comprometendo a capacidade da criança de utilizar suas habilidades e competências e reforçando, 

nos adultos, uma falta de confiança nas qualidades da criança. Por isso, pergunta-se: como romper 

esse círculo vicioso para dar novamente às crianças a sensação de serem participantes, sem, com 

isso, negligenciar a necessidade que elas têm de proteção? 
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Abstract 

In this article I offer a broader understanding of protection and non-protection than is 

conventionally visualised. I will be suggesting that there is more to the question of protection than 

simply protecting children for their own sake. The thesis may provocatively be proposed that the 

real target of protection is adult society. In this sense, control is not a negation of protection, but 

rather its authoritarian or paternalistic version. What is more, as one moves towards this extreme 

version of protection, one is at the same time impairing children’s ability to employ their capacity 

and competence and reinforcing an incipient lack of confidence among adults in these qualities of 

children. How do we break this vicious circle, so as to give back to children a feeling of being 

participants without neglecting their need for protection? 

Keywords: child, protection, non-protection, participation. 
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O cenário1 
 

Num artigo relativamente desconhecido, o proeminente historiador da infância Philippe 

Ariès conta uma história da Florença medieval: fora dos limites da cidade havia um local de 

execuções, onde os condenados eram apedrejados até a morte. Como sabemos, com o 

objetivo de assumirem um caráter exemplar, estas execuções eram eventos abertos e 

públicos, dos quais as crianças também eram testemunhas. Mas isso não era tudo: eram, de 

fato, as crianças que tinham a tarefa de atirar as pedras e depois levar embora os corpos 

ensanguentados e aniquilados (Ariès, 1994). 

Não é difícil imaginar, hoje, a reação de um psicólogo do desenvolvimento frente a 

essa atribuição de tarefas, considerando o bem-estar presente e futuro das crianças. No 

entanto, Ariès relata o fato com uma certa satisfação. Sua mensagem parece ser a de que as 

crianças da Florença medieval eram afortunadas por serem participantes da vida social, 

tendo um papel que, para desgosto do autor, elas acabaram perdendo ao serem cada vez 

mais protegidas dos aspectos desagradáveis e perigosos da vida. Também é interessante 

notar que aquele dever macabro estava longe de ser uma tarefa isenta de proteção. Pelo 

contrário. Em primeiro lugar, essa tarefa era tida como “suja” demais para ser executada 

pelos adultos, mas as crianças eram capazes de realizá-la porque elas, devido à sua tenra 

idade, supostamente estavam protegidas daquele sangue impuro. Em segundo lugar, 

tratava-se de uma tarefa deliberadamente imposta às crianças pelos adultos, que, por sua 

vez, tinham consciência do que estavam lhe atribuindo. E, em terceiro lugar, essa tarefa não 

era vista como uma atividade inadequada para crianças – tanto que isso nem era levado em 

consideração. Ao contrário, como Ariès observa, as crianças tinham uma função e um papel 

que ninguém mais podia assumir. 

Se situarmos esta história no contexto estudado por Ariès, é plausível sugerir que nem 

“riscos” e “oportunidades”, e muito menos “tempo protegido” ou “tempo não-protegido” – 

termos que podemos usar para nos referirmos à questão hoje –, eram temas de debate na 

sociedade medieval. Estas considerações também não faziam parte de qualquer discurso ou 

agenda educacional. Se existia uma ideia de proteção, ela era provavelmente pensada em 

termos de vagas noções utilitárias; não era a criança que primordialmente precisava ser 

protegida: era a futura força de trabalho que precisava ser criada o mais rápido possível. 

Consequentemente, quaisquer noções de oportunidade estavam baseadas não na realização 

individual, em resultados ou no sucesso, mas sim na sobrevivência da comunidade da qual 

as crianças faziam parte. 

Ariès foi acusado de mostrar que, na Idade Média, os pais não eram cuidadosos, 

afetuosos ou protetores. No entanto, creio que sua mensagem principal tratava da 

participação e não da proteção – ainda que as duas noções obviamente estejam 

relacionadas: de fato, pode-se dizer que elas representam dois lados da mesma moeda. Ele 

lamentava aquilo que observou e interpretou como o declínio do papel da criança no tecido 

social e criticava a proteção, que ameaçava evoluir até o confinamento – algo que, 
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paulatinamente, transformou a visão positiva da proteção em controle sobre a criança e o 

jovem. O controle não é uma negação da proteção, mas sim sua versão autoritária e 

paternalista. Além disso, defendermos uma versão extrema de proteção, estamos, a um só 

tempo, comprometendo a capacidade da criança de utilizar suas habilidades e competências 

e reforçando, nos adultos, uma falta de confiança nas qualidades da criança. Agindo deste 

modo, então, criamos a justificativa para continuar repetindo a mesma perspectiva. Como 

romper esse círculo vicioso para dar novamente às crianças a sensação de serem 

participantes, sem, com isso, negligenciar a necessidade que elas têm de proteção? 

Inicialmente, gostaria de deixar claro que acredito que as crianças precisam de 

proteção. A ideia em voga e quase politicamente correta de ver as crianças como iguais aos 

adultos em todos os sentidos ignora, de forma perigosa, o fato de que o nosso mundo é 

basicamente feito por adultos e baseado em premissas adequadas a objetivos nos quais as 

crianças e os jovens são, geralmente, impedidos de participar. Abrir toda a gama de 

possibilidades para as crianças nada mais é que um desserviço a elas enquanto as estruturas 

não forem adaptadas às suas capacidades e competências – e é improvável que isto 

aconteça. Isso não quer dizer que não há nada que possa ser feito para transformar o 

mundo, as cidades, as instituições e os espaços públicos em lugares seguros para adultos e 

crianças. Em minha análise, apresentarei uma visão de proteção e não-proteção mais ampla 

do que aquela normalmente utilizada. O que proponho é, pois, que a questão da proteção 

envolve mais do que apenas proteger a criança “para seu próprio bem”.  

As crianças podem, tanto hoje como antigamente, ser protegidas quando cuidamos 

delas enquanto são crianças, mas também tendo em vista seu valor e bem-estar futuros; 

enquanto vemos a criança como um recurso, sua proteção pode ser apenas um meio de 

garantir nossa sociedade adulta – que, como discutido no famoso livro de Ulrick Beck 

(Beck, 1986), está se tornando cada vez mais vulnerável. Em última análise, pode-se 

defender a polêmica tese de que o verdadeiro objetivo da proteção é a sociedade adulta, ou, 

mais especificamente, o grande negócio do tecido social. Nesta perspectiva, a não-proteção 

pode ser vista como um risco não só para as crianças e para os jovens, mas também para os 

adultos – sejam eles adultos numa família ou determinado local, ou a idade adulta 

entendida como a sociedade em geral. Qual a consideração fundamental aqui em jogo? O 

tempo não-protegido, entendido como oportunidade assume, a meu ver, um teor mais 

positivo, ainda que deva ser analisado, mais propriamente, a partir dos dois ângulos – o das 

crianças e jovens e o dos adultos. E, mais do que isso, talvez até o tempo protegido envolva 

riscos – particularmente quando toma formas controladoras e paternalistas. 

 
 
Uma perspectiva histórica 
 

Não pretendo defender uma tese sugerindo que as crianças de antigamente eram mais 

protegidas do que as crianças de hoje. Não compartilho da nostalgia indisfarçável de Ariès, 

mas concordo quando ele conclui o artigo acima mencionado, reivindicando que “as 

crianças devem ser reintegradas à sociedade, ao invés de destruirmos a cidade sob o 
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pretexto de proteger a família e a criança” (Ariès, 1994, p. 76). Em termos históricos, 

entretanto, as noções de proteção e não-proteção são novas. Elas não faziam parte, como 

argumentei anteriormente, do vocabulário da pré-modernidade. Existem, portanto, muitas 

razões para indagarmos por que elas vieram a fazer parte do discurso moderno sobre a 

criança e a infância. 

Num interessante artigo, o historiador alemão Jürgen Schlumbohm (1979) observa que, 

por volta do final do séc. XVIII, os jovens aprendizes frequentemente se revoltavam contra 

suas condições de trabalho por meio de ações coletivas. Para entender essa observação, o 

autor investigou a história da socialização daqueles jovens e descobriu que, geralmente, 

eles se encarregavam de uma série de atividades obrigatórias. Mesmo que este ponto não 

tenha sido alvo de reflexão mais rigorosa, estas atividades podem ser entendidas como uma 

forma de preparação das crianças para a idade adulta. Além disso, é improvável que a 

proteção dessas crianças fosse tema de debate, porque a maioria delas estava próxima dos 

seus pais, ainda que eles não lhes dedicassem muito tempo. No entanto, havia um espaço no 

qual esses jovens não eram considerados, qual seja, a rua, entendida como espaço de 

socialização. Embora a rua obviamente não estivesse longe dos adultos, ela era, ainda 

assim, um lugar onde as crianças e os jovens, na maioria das vezes, eram deixados 

sozinhos, socializando com seus pares, com tudo o que isso envolvia – desde brigas entre 

crianças pertencentes a grupos diferentes até a internalização de um sentido de coletividade. 

Aliás, esta é a tese de Schlumbohm: de que a rua era o lugar onde as crianças aprendiam a 

lutar juntas e onde adquiriam um sentido de solidariedade, o “sentido de nós”, baseado em 

experiências comuns e interesses comuns. A solidariedade entre os jovens poderia, em 

primeira instância, voltar-se contra outros grupos de jovens de outras ruas, mas o risco que 

ela trazia era motivo de preocupação muito mais para seus futuros patrões – contra quem 

essas experiências poderiam se voltar – do que para seus pais, e menos ainda para os 

próprios jovens. 

Não é de se admirar, como Schlumbohm também sugere, que houvesse diferenças 

entre as classes sociais: entre a classe alta mais fechada, a burguesia, havia uma maior 

determinação de manter as crianças fora das ruas por medo da contaminação por maus 

hábitos e atitudes, levando-as a desenvolver um “sentido-de-eu” – ou, como o historiador 

da família Lawrence Stone (1977) sugeriu, um “individualismo afetivo”, que beneficiaria, 

tal como se pretendia, tanto o futuro da criança quanto o da sociedade. Na sociedade mais 

ampla, isso correspondia ao crescente “individualismo possessivo” do capitalismo de 

mercado, o qual supostamente se beneficiaria de uma disciplina internalizada dos 

comportamentos, por sua direcionada para a busca da felicidade individual, ao invés de 

basear-se em uma noção de solidariedade. 

O que é interessante aqui, de acordo com Schlumbohm, é a luta histórica pelas 

crianças sob a forma de uma luta entre um “sentido de nós”, de coletividade desenvolvido 

espontaneamente – ou a solidariedade entre as próprias crianças –, e o interesse das classes 

burguesas ou das classes médias emergentes em romper essa solidariedade, privilegiando 

um “sentido-de-eu” ou um “individualismo afetivo”. Com o avanço da modernidade, as 

atitudes da classe média passaram a predominar, cooptando as classes mais baixas para sua 
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órbita ideológica – e assim, cada vez mais, o futuro das crianças como preocupação 

fundamental passou a ser um ideal com conotações exclusivamente positivas. Entretanto, e 

aqui reside a ironia da história, o futuro das crianças se transformou na preocupação 

fundamental com a pretensão de ser do interesse da criança, não importando o quão 

nebulosa e impregnada de interpretações contraditórias esta ideia seja. Dizendo de outro 

modo, desde aquele período até os nossos dias, a infância tem sido instrumentalizada em 

função de interesses que não inteiramente seus. 

Em outras palavras, é um paradoxo que a preocupação da nossa cultura com as mentes 

e os corpos das crianças coincida historicamente com um crescente interesse por seu 

“resultado”, como tenho chamado (Qvortrup, 1999). Isso provavelmente é consequência de 

uma divisão histórica que levou à crescente diferenciação etária; um resultado da 

diferenciação cada vez mais profunda entre funções e divisões de trabalho que 

transformaram a infância e a juventude em grupos separados da “sociedade”. Neste 

contexto, a “sociedade” adquire o sentido de sociedade adulta, na qual as crianças irão 

supostamente crescer e integrar-se, conforme o discurso dominante. Não é então 

compreensível que se deduza daí que as crianças de hoje não sejam membros da sociedade?  

Talvez sempre tenhamos tido, até certo ponto, uma preocupação com o futuro das 

crianças – pelo menos, segundo Ariès, desde que tomamos consciência da infância, as 

medidas de socialização têm tido como objetivo fundamental uma vida adulta individual 

adequada. De fato, esta perspectiva é amplamente usada para justificar todo e qualquer tipo 

de abordagem da socialização das crianças. A questão não é se é bom ou ruim para as 

crianças aqui e agora. A medida decisiva de uma socialização exitosa é o “resultado” – 

basta vermos o modelo OBE – Outcome Based Education [“educação baseada em 

resultados”]. Pode-se sugerir que a relação entre aquilo que fazemos para e com crianças e 

seu “resultado” seja mera coincidência, mas o que aconteceria se uma socialização 

verdadeiramente cuidadosa e amorosa fosse definitiva para o “resultado”? (ver Qvortrup, 

2009 e 2010). Por exemplo: acredito que temos evidências suficientes para argumentar que 

a punição física é prejudicial para o desenvolvimento da criança, tanto no presente, quanto 

se considerarmos sua vida adulta, mas a questão polêmica é: a violência contra as crianças 

ou o castigo físico seriam eliminados se hoje fosse provado que esta violência não é um 

flagelo para as crianças, mas um benefício para seu bom desempenho como adultos? A 

pergunta pode ser hipotética, mas acredito que ela seja realmente relevante em muitos 

países onde o castigo físico não é proibido. Além disso, é possível pensar em tantos outros 

exemplos que demonstram que os interesses da idade adulta aparentemente prevalecem 

sobre os interesses da infância – por exemplo, no desenvolvimento de nossas cidades, nos 

investimentos em educação e instituições, etc. 

Voltarei a estas questões, mas agora permito-me recuperar alguns fatos históricos para 

esclarecer nosso tema. 

 
 
A luta pelo tempo e as atividades das crianças 
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Nas últimas décadas, a pesquisa histórica sobre a infância tem sido alvo de um 

crescente interesse, talvez sob inspiração de Ariès e da polêmica sobre seu trabalho. Não é 

por acaso que o período investigado mais intensamente é o período em torno da virada do 

século XX, de 1880 a 1930, magistralmente descrito nos EUA por Viviana Zelizer (1985), 

cuja tese principal é muito bem expressa pelo título de seu livro: Pricing the priceless child 

[Atribuindo um preço na criança que não tem preço] – um jogo de palavras que indica as 

tensões entre, de um lado, os esforços para capitalizar e monetarizar a criança e, de outro, 

uma crescente sentimentalização e sacralização da criança. Sintomaticamente, é também 

durante este período, especialmente durante as últimas décadas do século XIX, que a 

maioria das chamadas “ciências da infância” são inauguradas de forma sistemática. Neste 

período, a psicologia do desenvolvimento, a pediatria e a psiquiatria infantil, por exemplo, 

convocavam suas primeiras reuniões gerais para estabelecer uma estrutura e uma rede a fim 

de discutir e fortalecer ideias e percepções sobre o desenvolvimento infantil. Terá sido 

totalmente por acaso que estas reuniões tenham ocorrido ao mesmo tempo? Terá sido uma 

estranha coincidência o fato de muitos pesquisadores terem, simultaneamente, ideias 

semelhantes – ou seja, ideias sobre o desenvolvimento psicológico, mental, cognitivo, 

motor e físico da criança?  

O que impeliu essas correntes a abordar o desenvolvimento da criança foi, creio, o 

desenvolvimento da infância. Uma nova arquitetura da infância havia surgido como 

resultado de um rearranjo de seus parâmetros de desenvolvimento, incluindo novas atitudes 

e novos discursos, os quais, em seu conjunto, conferiram um novo papel e status à criança 

dentro da família e da sociedade. Por trás dessas transformações estavam, antes de tudo, 

mudanças básicas na economia, cujos efeitos colaterais se materializaram na urbanização, 

secularização, individualização, democratização, intimização da família e nas mudanças 

demográficas. Mais particularmente em relação às crianças, houve uma transformação do 

trabalho infantil clássico em novas obrigações, ou seja, no trabalho escolar, que, no entanto, 

não era considerado trabalho, mas sim uma preparação para o futuro. Isso tudo não 

constituiu o início, mas as manifestações maciças da institucionalização das crianças, de 

uma bem-orquestrada proteção de suas vidas, de sua saúde, de seu desenvolvimento, e de 

suas capacidades inatas, além da proteção contra si próprias, contra ambientes perigosos, 

contra outras crianças e adultos e classes perigosos. 

Em geral, trata-se de uma mudança que sinalizou o ápice de uma luta de, pelo menos, 

um século pelo tempo, pelas atividades e pelos corpos das crianças; uma luta claramente 

vencida pelos organizadores econômicos, políticos e moralistas da modernidade. Mais 

precisamente, foi a vitória da economia industrial através da magistralmente conduzida 

fusão do individualismo afetivo com o individualismo possessivo.  

Até então, a batalha havia sido travada entre, de um lado, diversos grupos de interesse 

progressistas que exigiam a educação das crianças e, de outro, grupos cada vez menores de 

pequenos produtores industriais e agricultores que tinham interesse no trabalho infantil. 

Após a virada do século, a única resistência, por assim dizer, vinha das próprias crianças – 

principalmente aquelas das classes menos favorecidas. 

O número destas crianças era variável, mas era suficientemente alto para gerar 
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preocupação entre os adultos em geral e entre as autoridades em particular, ou seja, aquelas 

que tinham responsabilidade pelo progresso da economia e da sociedade. Essas crianças, 

que não gostavam da disciplina escolar ou que ainda necessitavam cuidar de si próprias em 

contextos pobres e adversos, não eram uma espécie de novidade, mas seu número foi 

maciçamente ampliado durante a transformação da economia e o intenso processo de 

urbanização. Aqui, a noção de crianças “não-protegidas”, usufruindo de um “tempo não-

protegido”, ocupando “lugares não-protegidos” arrebatou de forma dramática e preocupante 

não só aqueles diretamente ligados ao mundo dos negócios, como também políticos 

progressistas e, mais ainda, os “salvadores das crianças” [child savers
2
].  

Neste mesmo período, Charles Loring Brace, fundador do New York Children’s Aid 

Society, declarou: “Não existe maior ameaça ao valor da propriedade ou à continuidade de 

nossas instituições do que a existência de (...) uma classe de crianças vagabundas, 

ignorantes e desgovernadas” (apud Hareven, 2000, p. 119). Brace afirma, ainda, que 

tratava-se de “bandos de meninos marginais, cruéis, inconsequentes, que pululavam (…) 

em cada ruela e beco imundo de Nova York” (ibidem) e que, como outros, estavam sujeitos 

a medidas corretivas preconizadas pelos “salvadores das crianças” [child savers]; medidas 

propostas sobretudo pela justiça juvenil, tão bem investigada pelo criminologista americano 

Anthony Platt. Contrário à visão convencional do movimento como benevolente e 

humanitário, Platt o coloca como “parte de um movimento bem mais amplo de adaptação 

das instituições para estarem em conformidade com as exigências do sistema capitalista 

corporativo emergente” (Platt, 1977, p. xix). “As raízes do movimento da salvação das 

crianças se encontram na complexa transformação da economia política” (ibid., p. xxix). 

Esta economia política não estava adotando apenas os interesses do capitalismo 

corporativo, mas também aqueles da nação como um todo; a ideia da total privatização das 

crianças ficou reservada para épocas posteriores e mais consolidadas. A propósito, 

considerando o início do século XX, a historiadora britânica Anna Davin apresenta trechos 

de citações de médicos, políticos e “salvadores de crianças” [child savers] na Grã-Bretanha, 

com declarações de que as crianças “pertenciam ‘não apenas aos pais, mas à comunidade 

como um todo’; elas eram ‘o patrimônio da nação’, ‘o capital do país’; delas dependia ‘o 

futuro do país e do Império’; elas eram ‘os cidadãos do amanhã’” (Davin, 1978, p. 10). A 

essa preocupação em nome da nação estava ligada uma outra: a da queda na taxa de 

natalidade, que, com efeito, se relacionava ao medo do declínio crescente de uma potência 

imperialista. A propósito, isso foi mencionado em 1984, pelo Parlamento Europeu, que 

expressou preocupação com a contínua queda nas taxas de natalidade, referindo-se à 

“posição e influência da Europa no mundo” e à “importância do papel que a Europa irá 

desempenhar no mundo nas décadas futuras” (ver Documents, 1984, p. 569). 

O que pretendo sustentar aqui é o argumento de que as ideias de proteção (e de não-

proteção) eram muito mais do que uma preocupação – por parte de pais, dos “salvadores 

das crianças” [child savers] e de psicólogos do desenvolvimento – com uma passagem 

segura de cada criança por sua infância. Tais ideias representam, na verdade, um interesse 

mais amplo da sociedade, como um todo. Para a maioria das crianças – no caso aquelas que 

não estavam “desprotegidas”, mas que, ao contrário, eram cada vez mais lançadas para 
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dentro da família como um santuário em meio a um mundo cruel, cada vez mais vigiadas e 

controladas por suas mães ou vizinhos –, a situação era provavelmente muito mais 

favorável. Para os mais abastados e para a classe média, a época da qual falamos 

caracterizava-se, sem dúvida, por uma atitude mais carinhosa. A socialização ainda incluía, 

em larga medida, o castigo físico, e a proteção tinha frequentemente a forma de controle – 

ao ponto de justificar o que Donzelot (1980), o historiador e sociólogo francês, chama de 

um progressivo “complexo tutelar” imposto sobre as crianças. Entretanto, em muitos outros 

domínios, as crianças tinham a oportunidade de explorar e desfrutar sozinhas das cidades e 

comunidades. Vejamos, por exemplo, o que Albert Parr narra sobre a sua infância em 

Stavanger, Noruega, uma cidade com cerca de 30.000 habitantes no início do século XX, 

quando ele tinha 4 anos: 
 

Não como tarefa, mas como um prazer ansiosamente esperado, eu era incumbido 

da missão de comprar peixe e trazê-lo para casa sozinho. Isso envolvia o 

seguinte: caminhar de 5 a 10 minutos até a estação; comprar uma passagem; 

observar o trem a vapor chegar na estação; embarcar no trem; atravessar de trem 

uma longa ponte sobre águas que separavam o porto de barcos pequenos (à 

direita) do porto de navios (à esquerda), incluindo uma pequena base naval com 

torpedeiros; passar por um túnel; descer do trem no terminal, às vezes me 

demorando ali para olhar as máquinas da via férrea; passar na frente e, às vezes, 

entrar no museu da pesca; passar pelo parque central da cidade onde uma banda 

militar tocava durante a folga do meio-dia; passar pelo distrito central de 

comércio e escritórios, ou, alternativamente, passar pela estação dos bombeiros 

com cavalos que descansavam com seus arreios pendurados, prontos para sair, e 

continuar ao longo do centenário prédio da prefeitura e outros edifícios antigos; 

explorar o mercado de peixes e da frota de pesqueiros; escolher do peixe; 

barganhar o preço; comprar e voltar para casa (apud por Ward, 1994, p. 150). 

 

Claro que a condição do jovem Parr era privilegiada, mas a questão a ser enfatizada é a 

de que seus pais permitiam que ele explorasse a cidade de forma autônoma, que fizesse 

suas próprias observações e que tivesse suas próprias experiências. Em outras palavras, ele 

tinha a oportunidade de desfrutar da liberdade – tanto positivamente, em termos de ser 

capaz de fazer escolhas e determinar objetivos para suas aventuras, como também da 

liberdade de enfrentar perigos aos quais seus contemporâneos menos favorecidos estavam 

expostos – e que praticamente todas as crianças de hoje, um século depois, iriam enfrentar. 

Em outras palavras, era permitido a Parr ficar “desprotegido” – pelo menos algumas vezes, 

em alguns lugares –, e, ao mesmo tempo, ele tinha a oportunidade de ser não apenas um 

espectador da vida urbana, mas também um participante, na medida em que, por exemplo, 

ele negociava o preço do peixe que lhe haviam mandado comprar. Finalmente, a história de 

Parr também demonstra uma segurança e uma confiança na criança que podem ter sido 

extraordinárias, e certamente dependiam das circunstâncias e da situação social. 

O que descrevi até aqui sobre os acontecimentos históricos mostra claramente que as 

circunstâncias das crianças eram baseadas em sua classe social e, dependendo destas 
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circunstâncias, as crianças tinham graus diversos de liberdade. Da mesma forma, busquei 

destacar – como um interesse mais constante, mas talvez também crescente – a 

preocupação com o futuro das crianças como justificativa para interferir em seu direito de 

usar o tempo de acordo com seus próprios critérios. Durante o século XX ocorreu algo que 

muito provavelmente significa uma convergência das experiências de proteção e não-

proteção das crianças. O sociólogo alemão Jürgen Zinnecker usa o conceito de 

Verhäuslichung para caracterizar esta tendência.  

Trata-se de um termo difícil tradução; assim, não é certo que ‘domestication’ 

[domesticação] capte inteiramente seu significado. O próprio Zinnecker descreve: “Os 

espaços de ação deste grupo etário estão cada vez mais – e de formas qualitativamente 

novas – limitados. Os mundos de vida das crianças são deslocados para espaços protegidos, 

isolados do ambiente natural, separados dos lugares de ação de outras faixas etárias’” 

(Zinnecker, 2001, p. 27). Dado o aumento maciço tanto da circulação de carros, como do 

comércio durante o século XX, as crianças estão sendo cada vez mais expulsas das 

principais vias da sociedade adulta moderna – literal e simbolicamente; elas são, por razões 

de proteção – ou, se preferirmos, porque as amamos tanto ou porque elas nos são tão 

preciosas –, retiradas para permanecer a maior parte de suas vidas entre paredes, cercadas, 

confinadas de todas as formas que nossa mente protetora é capaz de imaginar e inventar. 

Existem, com certeza, como o próprio Zinnecker (ibid., p. 28, nota de rodapé 3) 

menciona, algumas conclusões de ordem conceitual no pensamento de Ariès. No entanto, 

para o que Ariès chama de uma maior “familialização” e escolarização, Zinnecker insiste – 

em parte inspirado em Norbert Elias – no Verhäuslichung como conceito fundamental ou 

sintetizador, acima de tudo no que se refere ao deslocamento físico das crianças. Também 

aqui continua sendo importante considerarmos o cenário político e econômico que tornou 

esses fatos possíveis e, na verdade, necessários, dadas as exigências inerentes de um 

sistema de crescimento econômico e acumulação de capital. 

Antes de concluir esta exposição histórica, gostaria de considerar uma certa tendência, 

frequentemente mencionada, que é a tendência a uma diferenciação etária dentro da 

infância. A historiadora social americana Tamara Hareven argumenta, por exemplo, que, 

mesmo considerando fatores semelhantes no que se refere a contextos de industrialização, 

urbanização e demografia, ao longo do tempo e em termos de idade, “as redes das crianças 

foram mudando, de padrões complexos para padrões simples e etariamente homogêneos; 

com efeito, de um lado, idades e funções foram simplificadas e homogeneizadas dentro da 

família; e de outro, as instituições e os grupos de pares passaram a ter um papel decisivo 

nas redes das crianças, muitas vezes em detrimento dos laços familiares” (Hareven, 2000, 

p. 105). 

Em conjunto, essas tendências – “familialização”, escolarização, Verhäuslichung e 

diferenciação etária – criam um padrão, já que convergem para o mesmo ponto, ou seja, 

para a proteção de um bem precioso ou que não tem preço; para isso, baseiam-se, em 

alguma medida, numa preocupação emocional com as crianças, mas, também em alguma 

medida, na ideia econômica ou produtivista de agregar valor ao capital humano. A questão 

é, obviamente, até que ponto e de que forma o interesse das próprias crianças encontra-se 
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representado nessas fortes tendências da nossa cultura. 

 
 
A proteção como risco e oportunidade 
 

Como disse anteriormente, a meu ver, não podemos lidar com a questão do ‘tempo 

não-protegido” sem discutir o tempo protegido. Abordei, neste texto, uma série de 

tendências históricas que vêm formando e forjando a infância e darei continuidade a tal 

argumentação na medida em que tais tendências se materializam na infância e na juventude 

contemporâneas. Uma destas tendências diz respeito a uma mudança de atitude em relação 

às crianças e aos jovens: da falta de percepção sobre eles, de acordo com Ariès (1962), ao 

extremo cuidado e compaixão por cada criança individualmente – ironicamente, no mesmo 

momento em que crianças e jovens eram dizimados. O desenvolvimento sugerido aqui não 

é necessariamente positivo, afinal, não se pode negar o risco que ele implica, no sentido de 

uma diminuição da crença e da confiança nas crianças em nossa cultura – algo que pode 

estar inerentemente associado às tendências mencionadas. 

O famoso romance de William Golding, O Senhor das Moscas (Golding, 1954), pode 

ser visto como emblemático da visão moderna sobre as crianças e os jovens. Nesse livro, 

um grupo de meninos aporta numa ilha isolada depois de um naufrágio e precisa se virar 

sozinho para sobreviver. Depois de um curto período, a competição e os conflitos começam 

a prevalecer em detrimento do interesse comum em trabalhar juntos, de modo que tudo 

acaba em desastre, guerra e assassinato. Ao final do livro, um barco de resgate com adultos 

racionais, casualmente, chega para resgatá-los. Obviamente, o livro pode ser lido como uma 

parábola sobre os conflitos profundamente internos de toda a humanidade sob a lei 

selvagem do mercado, mas, a meu ver, ele trata sobretudo da incapacidade das crianças e 

dos jovens e, assim, da necessidade de superá-la por meio e uma socialização vigiada. A 

mensagem parece ser a de que as crianças não podem ser deixadas sozinhas; de fato, isso é 

algo profundamente perigoso, tanto para elas mesmas, como também para a comunidade e 

a sociedade. 

Exceto por poucos ativistas que lutam pelos direitos das crianças à autonomia e à 

emancipação, não seria essa a visão predominante sobre as crianças? E, consequentemente, 

não seria totalmente justificável mantê-las sob atenta vigilância? 

Neste contexto, pode parecer estranho questionar se a proteção é ou pode ser um risco. 

Obviamente, não podemos ser tão imprudentes a ponto de sugerir que, via de regra, a 

proteção seja algo errado. A proteção deve manter seu sentido positivo original – tendo em 

vista aquilo que, de fato, se pretende; e, quando falamos da proteção de crianças, estamos 

pensando que elas supostamente se beneficiarão dessa forma de intervenção em seu nome – 

seja enquanto são crianças e jovens, seja em termos de suas oportunidades futuras. Ainda 

assim, como cientistas sociais, também conhecemos bem as consequências indesejáveis de 

qualquer ato ou ação, e creio que vale a pena tratar principalmente dessas consequências, 

mesmo que elas não se configurem como efeitos decisivos da proteção. Os efeitos ditos 

positivos tendem a se desdobrar amplamente, já que são incorporados nas tendências de 
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longo prazo, como mencionei; neste caso, por exemplo, afastando as crianças de perigos 

óbvios, oferecendo-lhes uma saúde melhor, melhores condições, melhores oportunidades 

educacionais, etc.  

De que forma a proteção pode ser um risco? Anna Davin abordou exatamente esta 

questão quando observou que “manter as crianças longe da rua, protegendo-as moralmente 

ou não, pode comprometer sua saúde, pelo menos naqueles lugares onde os níveis de renda 

são baixos” (Davin, 1996, p. 77); e ela cita evidências de que “as crianças sobreviventes de 

áreas de extrema pobreza são, aos cinco anos, geralmente mais fortes e ágeis do que 

crianças que desfrutam de mais cuidados” (ibid.). É interessante notar que, na pesquisa da 

autora, realizada com crianças em situação de rua, em Londres, entre 1870-1914, as 

meninas eram situadas em posição de maior risco do que os meninos, provavelmente, como 

sugere Davin, “devido ao maior confinamento ao lar” (ibid., p. 78) – uma evidência precoce 

do processo de Verhäuslichung. De acordo com Davin (1996), era em parte a busca de 

respeitabilidade ou a tentativa de manter as aparências que comprometia, portanto, a saúde 

e a felicidade das crianças. 

Essas observações são relativas à cidade de Londres do início do século XX, mas há 

evidências semelhantes hoje. Pesquisas sócio-médicas da Dinamarca, por exemplo, 

constataram que crianças frequentadoras de jardins de infância e creches estão mais 

expostas a contaminações, sofrem com mais frequência de resfriados ou outras doenças 

banais, do que crianças que não frequentam essas instituições e que talvez passem mais 

tempo em espaços abertos. Estes podem não ser necessariamente dados conclusivos e 

certamente se trata de efeitos que podem compensados por outras vantagens que as crianças 

possuem quando protegidas por estas instituições. 

Talvez mais preocupante seja o padrão dos espaços oferecidos às crianças nas 

instituições a elas destinadas: desde os prédios dos jardins de infância e instalações de 

escolas a espaços de lazer. Em países cujo estado de bem-estar social é mais desenvolvido, 

como a Dinamarca e a Noruega, já se constatou que a qualidade dos espaços destinados às 

crianças deixa muito a desejar; o custo para que eles alcancem um padrão próximo àquele 

esperado quando se trata de espaços destinados aos adultos seria de bilhões de euros. Isso, 

obviamente, coloca a questão sobre quem é, de fato, responsável por proteger e inserir as 

crianças em determinados lugares considerando essas circunstâncias – sobretudo quando 

perguntamos sobre os efeitos a longo-prazo da insuficiência de investimentos em ambientes 

aparentemente “de proteção”. O governo e os municípios certamente poupam verbas, tendo 

em vista outros fins – mais ou menos merecedores – ao não darem atenção a espaços nos 

quais as crianças são forçadas a ficar. Entretanto, as decisões de curto prazo podem, a longo 

prazo, mostrar-se duvidosas se a saúde das crianças for exposta a riscos justamente em 

função de sua permanência nestes locais. 

Retomo a questão acima – e agora em conexão com o castigo físico – na perspectiva de 

propor como assegurar a melhoria na condição de vida diária das crianças, se soubéssemos, 

de antemão, o que é melhor. A proibição do castigo corporal das crianças pode ser, para 

alguns pais, um preço alto a pagar, mas não é caro em termos financeiros. Ao contrário, 

parecemos estar convencidos de que ela valerá a pena a longo prazo. Um aspecto talvez 
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mais importante é que não custa nada aos orçamentos públicos apoiar as crianças e a 

imagem de autoridades que se apresentam como “amigas da criança”, para manter o 

controle sobre a família. Como podemos, neste contexto, avaliar a negligência em nível 

político para com os prédios escolares – já que se sabe que prédios negligenciados, úmidos 

até, constituem uma ameaça à saúde das crianças – sem falar dos valores estéticos 

ignorados? Claro que a resposta envolve prioridades econômicas, e ainda, ao mesmo 

tempo, interesses divergentes – neste caso, interesses intergeracionais divergentes. Nesta 

perspectiva, um problema é que as crianças – por serem crianças, porque são vistas como 

propriedade dos pais e porque seu esforço escolar não é visto como um esforço de trabalho 

que tem valor – não podem reivindicar sua inclusão numa legislação sobre condições de 

trabalho. Portanto, ainda que estejam supostamente sob supervisão daqueles que a 

protegem, e ainda que suas necessidades possam ser claramente manifestadas, as crianças 

não desfrutam dos mesmos direitos que os adultos porque são menores. Trata-se de um 

problema generalizado, cuja forma assume várias versões, e que se apresenta como a 

expressão de um outro problema não resolvido, qual seja, aquele da responsabilidade que 

fica entre os pais e o estado, quando as crianças se encontram num espaço público. 

Crianças sob cuidado institucional, seja em jardins de infância, escolas ou outros 

espaços organizados, são geralmente tomadas como estando em situação de proteção. 

Entretanto, há diversos problemas que não devem ser ignorados. Alguns deles estão ligados 

à crítica da civilização (elaborada por Ariès) e à tese de Sinneckers sobre ‘Verhäuslichung’ 

– neste caso, a análises que dizem respeito ao confinamento das crianças em espaços 

específicos, em sequências temporais planejadas. Trata-se de disposições que, em seu 

conjunto, se constituem, prima facie, como uma privação de sua liberdade de ir e vir e de 

sua liberdade de escolha. Outro problema diz respeito à relação entre individualidade e 

individuação. Mesmo que, nestes espaços, as crianças expressem suas capacidades 

singulares, sua presença sob condições igualitárias e democráticas também resulta em uma 

pressão que converge para a uniformidade – já que tais condições indicam que elas são 

iguais e devem ser tratadas com igualdade. Ainda que os pais se sintam confiantes de 

entregar seus filhos aos cuidados de certas instituições, é possível que isso contrarie outros 

objetivos que eles teriam para estas crianças – seu desejo de autonomia, independência, etc. 

Assim, pode-se dizer que nem as crianças, nem os adultos estão isentos da preocupação 

dualista entre liberdade e restrição. Como muitos de seus pais, mas, ao contrário dos 

adultos, que agem com base em suas próprias escolhas, as crianças são vinculadas a 

instituições burocráticas e, assim, expostas a disciplinas simplificadoras. Esta é uma 

experiência ambígua, já que são crianças, e, a longo prazo, isso pode lhes gerar um custo, 

bem como se constituir em um risco para a sociedade democrática. Como diz Albert K. 

Cohen em sua introdução para Youth and the Social Order, de Musgrove: “Acostumados à 

disciplina e à submissão enquanto adolescentes, eles se tornam adultos comedidos, 

conservadores, submissos, cordatos e preocupados com segurança” (Cohen, 1965, p. xii). 

Preferimos crer, com razão, que a área mais protegida para as crianças é a família. A 

“familialização”, mencionada anteriormente, foi uma das tendências do século e certamente 

há muitos aspectos positivos sobre ela a serem aqui mencionados. Os pais, geralmente, são 
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cuidadosos e genuinamente interessados pela vida e pelo bem-estar dos filhos. Entretanto, 

há um acontecimento familiar sobre o qual gostaria de me deter (na exata medida de sua 

relação com a infância): o divórcio. Mesmo que, em muitos casos, o divórcio possa ser uma 

bênção, normalmente não é algo a ser desejado, nem pelos pais, nem pelas crianças, nem 

pela comunidade. Nos países nórdicos, o risco de as crianças vivenciarem a reorganização 

de sua família é estimado entre 20 e 40%, e, portanto, não se trata de um fato 

negligenciável. Antes disso, trata-se de um fato que tem relação com o avanço da 

modernidade, a individualização, o legítimo desejo dos pais por trabalho e autonomia – a 

questão novamente se apresenta como uma questão intergeracional: quem tem prioridade 

quando se tenta resolver o problema. Sobre isso, Ulrick Beck afirma: 
 

A criança se torna a última, irrevogável, imutável relação primária 

remanescente. Os companheiros vão e voltam. O filho fica. Tudo o que se 

deseja, mas é irrealizável na relação, se volta para a criança. Com a crescente 

fragilidade da relação entre os sexos, na prática, é a criança que adquire o 

monopólio sobre o companheirismo e sobre a expressão de sentimentos (como 

um ato de dar e receber de ordem biológica), que, de modo contrário, vem se 

tornando cada vez mais rara e incerta. Assim, uma experiência social anacrônica 

– que se tornou improvável e desejada precisamente em função do processo de 

individualização –, é alimentada e celebrada. A afeição excessiva pelas crianças, 

a ‘teatralização da infância’ – pobres criaturas excessivamente amadas – e a 

perversa briga pelas crianças durante e depois do divórcio são alguns dos 

sintomas disso. A criança se torna a última alternativa contra a solidão – 

alternativa, pois, que pode ser construída em lugar das possibilidades de amor 

que vão desaparecendo. Trata-se de uma espécie de ‘reencantamento’ privado – 

que surge com o desencantamento e que ganha sentido em função dele. A taxa 

de natalidade diminui, a importância da criança aumenta (Beck, 1986, p. 193-94, 

grifos do original). 

 
 
O tempo “não-protegido” como risco e oportunidade 
 

O oposto da proteção é obviamente a falta de proteção. A maioria das pessoas intui, 

irrefletidamente, que as crianças e os jovens, dependendo da idade, não deveriam ficar 

desprotegidos. Com efeito, neste texto, temos nos valido de um argumento imediatamente 

contrário – ou seja, inferindo que o excesso de proteção traz efeitos complexos às crianças. 

Considerando os inúmeros perigos do mundo moderno, seria irresponsável fingir que 

crianças fisicamente frágeis e mentalmente imaturas podem, em diversas circunstâncias, ser 

deixadas sozinhas. Quanto a isso, não há controvérsia. Apenas alguns defensores da 

liberdade das crianças ousariam propor direitos iguais entre elas e os adultos, sobretudo 

frente à realidade de que crianças e adultos dispõem de oportunidades bastante diferentes 

de explorar esses direitos. 

A questão é, portanto, até que ponto as condições existentes podem ser mais 
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igualitárias de antemão, ou seja, antes mesmo de se introduzir a defesa de direitos iguais. 

Por exemplo: é óbvio que a evolução do tráfego urbano alcançou tal magnitude e 

intensidade a ponto de ele não poder ser ignorado como potencial ameaça às crianças. 

Contudo, ao simplesmente retirarmos as crianças e os jovens das vias públicas e 

estacionamentos e, com isso, deixarmos de enfrentar os fortes interesses por trás desse 

processo, estamos fazendo com que as crianças assumam custos que, em si mesmos, 

representam um risco. Assim, o tráfego, incluindo os efeitos da poluição, representam um 

risco simplesmente por sua presença e pelo fato de que vêm aumentando – com 

consequências para a vida e a saúde das crianças. Ao mesmo tempo, o tráfego é também 

uma ameaça ao direito de ir e vir das crianças e a seu acesso legítimo às áreas urbanas – 

onde elas, de fato, vivem como cidadãs. 

Como já referido, é preciso esclarecer para quem o tempo não-protegido das crianças 

representa maior risco. Quando ele é percebido como um risco apenas para as crianças, 

tendo em vista as condições em nossas cidades, nossas análises deixam de atentar para o 

lado inverso do fenômeno. Dizendo de outra forma, o tempo não-protegido das crianças é 

tido como risco apenas no momento em que não é visto como um termo relacional – ou 

seja, enquanto os supostos fatores de risco permanecem inquestionados e aceitos como 

naturais e, neste sentido, são tidos como não problemáticos. Isso quer dizer que, diferente 

do que se pressupõe normalmente, não é a presença de adultos que constitui, 

necessariamente, a condição suficiente para transformar tempo não-protegido em tempo 

protegido. Às vezes, e de modo mais razoável, seria necessária a redução ou a eliminação 

das condições que se apresentam como riscos ou ameaças para satisfazer a demanda das 

crianças por espaços tomados como livres e sem restrições. 

Em outras palavras, há um preço a pagar – pelas crianças ou pelos adultos; e, 

finalmente, este é o problema fundamental da dialética do tempo não-protegido como um 

problema relacional e geracional: quem vai pagar o preço por aquilo que a maioria de nós 

entende como sendo as condições favoráveis para as crianças – ou seja, seu direito de usar 

suas capacidades e competências sem restrições? Pais, políticos, jornalistas e cidadãos 

comuns parecem estar sugerindo que as crianças estão ganhando pelo fato de serem 

excluídas – já que a exclusão significa uma forma de proteção de suas vidas e de seus 

corpos vulneráveis. Ora, não deveríamos louvar o fato de que o número de crianças mortas 

em acidentes de trânsito na Grã Bretanha, de 1970 a 1991, foi reduzido a um terço do que 

era (Central Statistical Office, 1994)? De fato, se tomarmos esses números em si mesmos, 

podemos dizer que as crianças saíram ganhando. Entretanto, uma pesquisa realizada em 

1970, e replicada em 1990, mostrou que a permissão para as crianças se movimentarem 

livremente sem supervisão de adultos foi drasticamente reduzida (Hillman et al., 1990). 

Neste sentido, somos levados a concluir que foram as próprias crianças que arcaram com o 

ônus da redução de seus riscos. Em outras palavras, elas pagaram o preço em termos de 

restrições impostas sobre o direito de ir e vir, restrições sobre seus desejos de explorar seu 

entorno e terem que se submeter a um toque de recolher (horários em que “podem” ou não 

circular). 

Nos últimos cinquenta anos, o crescimento no número de carros foi espantoso; 
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enquanto que, por outro lado, as taxas de natalidade despencaram. Esta correlação pode não 

fazer sentido, já que não apresento os números exatos. No entanto, é desafiador vermos 

lado a lado estas duas linhas de evolução como argumento em apoio à tese da separação 

crescente entre as gerações. Como nosso exemplo demonstra, a liberdade de ir e vir das 

crianças foi reduzida em favor da maior liberdade dos adultos de dirigir seus carros. Isso 

pode até não ser inteiramente verdadeiro, já que existem áreas da cidade onde os limites são 

impostos e onde ‘lombadas’ irritantes forçam os motoristas a diminuir a velocidade – talvez 

mais por cuidado com seus carros do que por preocupação com as crianças na rua. Mas, em 

geral, o dono da rua não é a criança, e sim o carro. 

Talvez isso soe moralista – não é a minha intenção; na verdade há uma questão de 

princípios neste exemplo. A meu ver, as discussões sobre a proteção ou sobre a falta de 

proteção normalmente se apoiam na presunção da criança vulnerável. Ainda assim, em 

qualquer confronto entre crianças e seus espaços, existem, em princípio, concessões a 

serem feitas tanto às crianças quanto aos espaços. Qualquer priorização dos desejos ou dos 

interesses das crianças é, entretanto, recebida com argumentos que revelam não apenas qual 

lado é mais poderoso e hegemônico, mas também que não é só a criança que é vulnerável – 

também o são os motoristas, a indústria automobilística, os comerciantes, as empresas que 

dependem da venda e da disponibilidade dos automóveis, etc.  

Em linhas gerais, é totalmente sustentável o argumento de que tão vulnerável quanto a 

criança no mundo moderno é a complexidade da economia, a precariedade das máquinas e 

equipamentos extremamente caros, o instável equilíbrio monetário, a frágil relação entre 

família e mercado de trabalho, as contingências dos investimentos e da geração de lucro, 

etc. Tudo isso e muito mais estaria em risco ou acabaria em caos se fosse permitido às 

crianças entrar em locais eminentemente de adultos ou, de modo especial, se elas usassem 

as cidades e espaços de acordo com aquilo que celebramos, ainda que de modo retórico, 

como sendo bom para elas – tanto no presente, quanto no futuro. Ironicamente, nestas 

circunstâncias, a presença das crianças acompanhadas de adultos não significaria, de forma 

alguma, sua imediata proteção; ao contrário, isso seria visto como um ataque à 

individualidade dos adultos e uma violação de seu status de adultos. Até este ponto a 

modernidade, em seu projeto de sequestro das crianças do mundo clandestino dos adultos, 

conseguiu chegar. A dita imprevisibilidade e incalculabilidade da criança é mencionada em 

contraste com uma modernidade supostamente previsível e calculável, que não parece 

disposta a negociar os custos. Parece não haver qualquer dúvida de que as crianças e os 

jovens têm, eles mesmos, que pagar por – e com – sua exclusão.  

O fato de que os políticos e os urbanistas estejam, em prática, aliando-se aos interesses 

representativos dos adultos e os apoiando, na realidade, aumenta os perigos que as crianças 

e jovens enfrentam – o que leva à exigência de mais proteção. Isso torna a cidade um lugar 

cada vez mais arriscado para as crianças e obriga elas e seus pais a organizarem sua vida 

quotidiana de uma forma complicada e dispendiosa em termos de tempo. 

A socióloga alemã Helga Zeiher estudou o quotidiano das crianças em Berlim e 

caracterizou aquilo que ela chama de uma crescente ‘Verinselung’ – a melhor palavra para 

este conceito é provavelmente “insularização” [insularisation] (ver Zeiher e Zeiher, 1994). 
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O que ela quer dizer é que o “tráfego intenso, os parques bem cuidados e os jardins 

ornamentais (...) expulsaram as crianças da esfera pública” (Zeiher, 2001, 143). Devido ao 

que ela chama de “especialização funcional” da cidade, “muitos espaços desapareceram das 

redondezas do lares e foram substituídos por centros especializados espalhados por uma 

grande área” (ibid., p. 146). Desta forma, os espaços das crianças foram aos poucos sendo 

distribuídos como pequenas “ilhas” pela paisagem urbana– daí o termo “insularização”. 

Para poderem realizar suas atividades, que são, em si, incoerentes e funcionalmente 

diferentes, as crianças gastam muito tempo e precisam, juntamente com seus pais, criar uma 

agenda cada vez mais curricularizada. O padrão que emerge daí é um plano de atividades 

individualizado, que difere de criança para criança, e que culmina num modelo daquilo que 

é chamado de “um espaço de vida individual insularizado”, onde as “oportunidades de ação 

são influenciadas pelos limites das ilhas e pelas distâncias entre elas” (ibid., p. 147). 

Aqui, vale retomar os conceitos anteriormente citados de individualismo afetivo, que, 

conforme a pesquisa de Zeiher, se materializam no espaço de vida individual “insularizado” 

das crianças, ao mesmo tempo que a diferenciação funcional na cidade segue a tendência 

histórica ao individualismo possessivo. Mesmo que esses padrões possam diferenciar-se 

dependendo da idade da criança, qualquer ideia de um espaço de vida unificado para as 

coletividades de crianças desapareceu – mesmo para as crianças mais velhas e os jovens, 

que podem se deslocar sem estarem necessariamente acompanhados pelos pais.  

Entretanto, talvez ainda existam alguns destes espaços. Menciono dois, ambos, de 

algum modo, ambíguos. Um deles é um exemplo daquilo que Hareen sugeriu ser uma nova 

tendência, ou seja, a oportunidade de crianças e jovens estarem com seus pares, mesmo que 

sob condições controladas. O que vemos nestes espaços (onde estão com seus pares, ainda 

que tuteladas) é tanto a “ilha” de Zeiher, quanto o ‘Verhäuslichung’ de Zinnecker, ou seja, 

“as crianças se encontram, mesmo cercadas de muros protetores e, por isso, encontram 

outras crianças, potencialmente provenientes de locais diferentes”. Assim, Hareven tem 

razão ao sugerir que as crianças têm a oportunidade de se encontrar e encontrarem pares da 

mesma idade (ou seja, diferenciação etária ao invés de diversificação etária, como se 

verificou em momentos históricos anteriores). Porém, há que se considerar a ambiguidade 

deste exemplo: quando as crianças saem para outra “ilha”, elas frequentemente encontram 

uma nova multiplicidade de pares – e é exatamente esta composição mutante de pares que 

fortalece o sentido de individualização e que priva as crianças de um sentido duradouro de 

comunidade e coletividade. 

Novamente podemos indagar: a quem são endereçados os custos e, da mesma forma, 

os benefícios quando estas disposições se efetivam? Não parece haver dúvida de que elas 

favorecem e reforçam a individualização como tendência já hegemônica, e aparentemente 

desestimulam qualquer sentido de coletividade ou comunidade. Ao mesmo tempo, tal 

situação está ligada a uma preocupação inerente com o futuro das crianças, e não com a 

ideia de satisfazer necessidades mais imediatas ou os desejos espontâneos das crianças de 

estabelecerem relações duradouras durante sua infância.  

O outro espaço de encontro que ainda existe é a rua – agora, como antes, um dos 

poucos lugares que, em princípio, as crianças podem frequentar sem controle adulto. Mas 
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tanto agora, como antes, a rua continua sendo vista com desconfiança pelos adultos. O fato 

de que a rua ser um local de encontro preferido se deve, em parte, ao fato de que as crianças 

e os jovens têm ali a chance de se encontrar com pares vindos de seu próprio bairro, 

podendo, assim, criar uma continuidade nas relações que estabelecem entre si – isso aponta 

para um tipo de formação unificada e coletiva, e é provável que sejam exatamente estes os 

aspectos perturbadores. A outra razão de ser um dos locais preferidos de encontro é que 

essas crianças e jovens não têm outras alternativas e, portanto, as ‘esquinas’ se tornam 

emblemáticas das mais variadas relações – inclusive de relações de poder, inclusive 

geracionais, numa cidade moderna. 

No entanto, mesmo nesses espaços, em função do medo pela segurança das crianças ou 

por temor de que elas possam causar danos a outras pessoas ou à propriedade, novas 

práticas, como o toque de recolher, estão surgindo em alguns países, especialmente nos 

EUA e no Reino Unido. As crianças e os jovens estão, cada vez mais, sendo impedidos de 

usar parte de seu tempo livre (ou em determinados períodos) e sendo forçados a obedecer 

um toque de recolher que os obriga a deixar os lugares públicos e, frequentemente, a ir para 

casa. O toque de recolher remonta historicamente ao sistema de justiça juvenil que surgiu 

em 1899, abordado por Platt. É improvável que os objetivos do toque de recolher sejam, de 

fato, atingidos (ver Aitkin, 2001, p. 157), mas, aparentemente, para intimidá-las e interrogá-

las, ele se vale do status legal das crianças como menores de idade. “Invocamos a 

autonomia limitada das crianças a fim de dar-lhes uma proteção que acreditamos que, a 

longo prazo, irá servir a seus interesses e aos da comunidade” (Fine et al, 2001, p. 310). “O 

toque de recolher é, em parte, designado a fortalecer a imagem da santidade da família e da 

segurança do lar no momento em que essas duas imagens são vulneráveis” (2001, p. 310). 

Mais uma vez, o que vemos aqui são esforços para encobrir a quem interessa a invasão 

na vida das crianças. Os tempos não-protegidos das crianças são instrumentalizados em 

nome de interesses que não são seus, nos quais aproveita-se da vulnerabilidade dos pais 

para persegui-las ou para sugerir, por exemplo, que o toque de recolher é do interesse do 

futuro das crianças e da comunidade. “Precisamos”, dizem Fine et al. (2001), “questionar as 

causas, para garantir que os objetivos de nossas políticas de restrição dos direitos das 

crianças não estejam baseados no interesse próprio” (Fine et al., 2001). 

Um dos mais recentes métodos de controle das crianças e dos jovens (também aqui, em 

nome da proteção) é a vigilância dos espaços públicos. Neste caso, o que realmente está em 

jogo talvez seja a proteção de bens de consumo em lojas ou shopping centers, ou outros 

locais na cidade. O exemplo da Alemanha nos é útil para estabelecermos uma última 

ligação entre “história” e modernidade. O sociólogo alemão Dieter Kirchhöfer (1998) 

comparou os mundos onde viviam as crianças da velha República Democrática Alemã com 

aqueles da Alemanha moderna – em ambos os casos, na cidade de Berlim. Ele constata, 

como se poderia prever, enormes diferenças entre esses grupos, mas há uma espécie de 

continuidade em termos de controle. Na Alemanha Oriental, havia um tipo antiquado de 

controle. De que modo? Em determinadas zonas residenciais, os adultos frequentemente 

trabalhavam nas mesmas fábricas e passavam as férias juntos na Bulgária, por exemplo. 

Esses adultos, portanto, compartilhavam a responsabilidade por todas as crianças, as quais, 
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por sua vez, eram submetidas à supervisão dos mais velhos e ao controle local direto. 

Depois da unificação, este tipo de olhar adulto desapareceu. O espaço de ação das crianças 

se expandiu, mas, mesmo assim, elas não escaparam do controle. Os mecanismos de 

controle também mudaram: as portas agora foram trancadas, as pessoas se tornaram mais 

atentas aos direitos de propriedade privada, dispositivos eletrônicos monitoram as crianças 

até mesmo em seus bairros e em lojas de departamentos e outros estabelecimentos 

comerciais, novos aparelhos eletrônicos foram instalados em todos os lugares para 

acompanhar seus movimentos. A vigilância está, cada vez mais, se tornando a nova forma 

de controle das crianças e jovens (e também dos adultos, mas as crianças e os jovens estão 

entre os grupos mais expostos, já que são os mais não confiáveis). 

Dito isso, é irônico pensar que Ariès – um reacionário, segundo ele próprio – 

provavelmente teria preferido uma infância na Alemanha Oriental do que aquela que surgiu 

depois do fim do regime socialista em Berlim Oriental. 

 
 
 
Conclusão 
 

Qual margem de proteção/não-proteção assumir? Concluo este artigo com alguns 

resultados – bastante otimistas – de uma pesquisa realizada pela socióloga norueguesa 

Anne Solberg. A autora investigou o que denominou de crianças na qualidade 

‘homestayers’ [aqueles que ficam em casa]. Em seu trabalho, ela observou que, devido às 

altas taxas de emprego de ambos os pais, cada vez mais crianças a partir dos doze anos 

voltavam da escola sem que nenhum de seus pais estivesse em casa. Assim, as crianças 

tinham a casa para si até a chegada dos pais, e era visível o quanto gostavam desta 

liberdade. Por exemplo, elas podiam usar os aparelhos eletrônicos da família, como 

televisão, DVD e telefone, sem precisar negociar por eles. Da mesma forma, o livre acesso 

à comida disponível no refrigerador era muito apreciado. 

Neste caso, afirma Solberg, estão em jogo questões de controle: o controle do tempo e 

do espaço. A confiança que os pais depositavam nas crianças aparentemente aumentava a 

responsabilidade delas, enquanto que, ao mesmo tempo, os pais estavam dispostos – e 

talvez até fossem obrigados – a tolerar maneiras um tanto quanto diferentes de gerir a casa. 

No entanto, ficava claro que, quando do retorno dos pais ao final do dia, eram eles que 

mandavam.  

A conclusão de Solberg é que esta negociação parcialmente tácita do tempo e do 

espaço em casa aumentava a idade social das crianças; e, em relação aos pais, Solberg 

observa que “mães independentes precisam de crianças independentes, e as questões de 

controle e supervisão tomam tempo de ambas” (Solberg, 1994, p. 128). 

Creio que estas considerações apontam para uma boa conclusão deste artigo. Elas 

sugerem a visão de que as crianças e os jovens podem muito bem ficar sem a proteção dos 

adultos – e mesmo assim sentirem-se seguros e felizes. 
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Notas 

 

1 Este artigo é uma versão ampliada na palestra de abertura do Unprotected time of young people in the European 

Union, apresentada em Bologna, Itália, em 25 de outubro, 2001. O texto foi publicado em italiano como “La relazione 

tra protezione e partecipazione: rischio o opportunità per I minori o per la società adulta?”, obra Ragazzi in Europa tra 

tutela, autonomia e responsabilità, organizada Ivo Collozzi e Graziella Giovannini. Milão: Francoangeli, 2003, pp. 21-

41, e em inglês como “The relationship between protection and participation: risk or opportunity for young people or 

adult society?”, no livro Young people in Europe. Risk, autonomy and responsibilities, também organizado por Ivo 

Colozzi e Graziella Giovannini. Milão: FrancoAngeli, 2003, pp. 17-34.  

2 Nota da revisora: O movimento denominado child savers (os “salvadores da criança” ou, por neologismo, “salvadores 

de crianças”), emergiu nos Estados Unidos no final do século XIX, tendo como objetivo principal combater as causas 

da delinquência infantil, bem como lidar com os jovens com base em um sistema de justiça próprio, ou seja, um 

sistema de justiça juvenil. Formado, em geral, por filantropros e higienistas, o movimento preconizava práticas de 

puericultura e higiene familiar baseadas em princípios médico-científicos. Um dos resultados deste movimento foi a 

criação, em 1899, da primeira corte juvenil, em Illinois, Chicago [ASSIS, Simone Gonçalves de. et al (Org.).  eoria e 

 r tica dos  onselhos  utelares e  onselhos dos  ireitos da  rian a e do  dolescente. Rio de Janeiro: Fundação 

Oswaldo Cruz, 2009]. 
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