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Gostaríamos de apresentar neste texto a sugestão de um mapa conceitual capaz de subsidiar a produção científica em relação à da família popular, mais especificamente sobre o relacionamento que se estabelece entre o ambiente pré-escolar comunitário e as famílias das crianças atendidas. Inspirados em observações realizadas a partir da participação sistemática em um pré-escolar comunitário, concluímos que um dos entraves na comunicação entre os professores e as famílias se produzia devido à crença, de ambas as partes, em pressupostos psicopedagógicos  acerca da clientela popular. Neste sentido, um dos principais objetivos de nossa investigação tem sido a desconstrução da noção de “família desestruturada”, explicação comum para grande parte dos problemas identificados em crianças que freqüentam o pré-escolar. É a partir dessas reflexões que iniciamos a vislumbrar um enfoque investigativo diferenciado, apoiado em referenciais diversos que este texto visa introduzir. 
Verificamos que o desmembramento da socialização infantil em primária – realizada no contexto familiar e secundária - viabilizada pelo ambiente escolar, em muito tem dificultado sua compreensão enquanto fenômeno integral Cf. BERGER, Peter L. e LUCKMANN, Thomas. A Construção Social da Realidade. Rio de Janeiro:Vozes, 1985.
. As abordagens teóricas e metodológicas são geralmente marcadas por uma tendência de psicologização da vivência social familiar e de pedagogização da experiência escolar, criando assim uma suposta autonomia entre estes dois universos, ainda que se admita sua mútua influência. Observando a prática de profissionais da educação infantil, constatamos que esta cisão se expressa quando saberes que a criança traz de sua casa entram em conflito com aqueles propostos pela escola, sendo lugar-comum a atribuição de dificuldades escolares à família. A partir de análises próprias, e respaldados por outras investigações Cf. VITALE, Maria Amalia Faller. Socialização e família: uma análise intergeracional. in CARVALHO, Maria do Carmo Brant de.(org.) A família contemporânea em debate. São Paulo: EDUC/Cortez, 1995.
, podemos afirmar que tal lógica produz duas conseqüências que dificultam tanto a aprendizagem como também a vivência afetiva da primeira infância. Por um lado temos a negativação da família quando esta é considerada geradora de conflito com os preceitos da socialização escolar. A família, e mais especificamente a família popular não culta, é denominada desestruturada, faltosa, incompleta, e, conseqüentemente, responsável pelas dificuldades pedagógicas e/ou emocionais que a criança apresente na escola.
 Um segundo efeito gerado pela dicotomização das “socializações” se manifesta na postura, geralmente assumida pelos educadores, que consiste em “trabalhar” a criança “apesar” da família, excluindo assim toda e qualquer possibilidade de cooperação. Em nossa trajetória de pesquisa, vimos nos debruçando sobre a problematização da família popular, partindo da insatisfação com os modelos explicativos disponíveis para a elaboração de estratégias de intervenção junto às experiências pré-escolares comunitárias que acompanhamos.
Uma das possíveis soluções para esta inadequação entre os modelos teóricos e nossas interrogações, pode estar indicada na noção de transdisciplinaridade. Esta não deve ser confundida nem com a multidisciplinaridade – diversos olhares sobre um objeto, nem com a interdisciplinaridade – criação de uma zona comum a várias disciplinas. Segundo Passos e Barros, tanto a primeira como a segunda, incorrem no mesmo equívoco, o de contribuírem na “manutenção das fronteiras disciplinares, dos objetos e, especialmente, dos sujeitos desses saberes.”(Passos e Barros, 2000, p.9). O conceito de transdisciplinaridade, depreendido desta análise, pode ser considerado como um posicionamento crítico,
 “já que os limites entre as disciplinas é perturbado quando se coloca em questão as identidades do sujeito que conhece e do objeto conhecido. A noção de transdisciplinaridade subverte o eixo de sustentação dos campos epistemológicos, graças ao efeito de desestabilização tanto da dicotomia sujeito/objeto quanto da unidade das disciplinas e dos especialismos”(Idem, p.15)

Considerando a investigação científica como emergência, concordamos que o objeto/fenômeno, o sujeito/pesquisador e o sistema conceitual utilizado surgem contemporaneamente e uns em função do outros. Nas palavras dos autores “conhecer é estar em um engajamento produtivo da realidade conhecida, mas também é constituir-se neste engajamento por um efeito de retroação, já que não estamos imunes ao que conhecemos.”(Idem, p17). Esta postura nos parece constituir o passo inicial para a produção coletiva de um saber que nos remeta a novas problematizações, desviando-nos da rota tradicional que encontra respostas suas próprias perguntas, construindo verdades estéreis e mantenedoras do status quo. Como bem ressaltou Kastrup, “insisto que a questão primordial é a forma de colocação do problema, pois o problema sendo colocado de determinada maneira, a solução portará seu selo. A colocação científica do problema orienta, de saída, a investigação psicológica” (Kastrup, 1999, p.60)

A filosofia da diferença de Bergson

A implementação de um novo modus de pesquisar, orientado pela reflexões delineadas acima, tem encontrado sua inspiração filosófica em Bergson, quando este esclarece que a liberdade do cientista consistiria, justamente, na invenção de problemas. Criticando a postura cientifica positivista, o bergsonismo considera que o “problema tem sempre a solução que ele merece em função da maneira pela qual é colocado, das condições sob as quais é determinado como problema, dos meios e dos termos que se dispõe para colocá-lo” (Deleuze, 1999, p.8). Tal postura filosófica nos chama a atenção para as diferenças de natureza aonde, habitualmente, encontramos diferença de grau. Em relação à família popular, o desajuste e o estado de desordem lhe são atribuídos quando nela não encontramos o modelo da ordem e da estrutura hegemônicas, assim, as teorias tendem a determiná-la faltosa e desestruturada. A noção de carência também se forja neste erro inicial, quando se toma o mais pelo menos, o diferente pelo insuficiente. É ainda sob esta lógica que a família popular representa a desordem aos olhos da psicologia tradicional, que formulará explicações patologizantes quando se perceber inoperante. Fixar-se na negação, constitui uma postura de criação de falsos problemas, justamente por se confundir a qualidade com a intensidade.
 “A idéia de desordem aparece quando, em vez de se ver que há duas ou várias ordens irredutíveis, retém-se apenas uma idéia geral de ordem, contentando-se a opô-la à desordem e pensa-la em correlação com a idéia de desordem” (Idem, p.12).

Ainda segundo Bergson, é a ciência que concebe tudo em termos de mais e de menos, característica compartilhada com o senso-comum, de quem tanto busca diferenciar-se. De fato, a família popular é geralmente considerada como desajuste tanto pelos educadores, suas teorias e seus equipamentos metodológicos, mas também pela própria família popular que se reconhece refletida na imagem que dela foi produzida, assumindo para si o discurso da insuficiência a ser compensada pela escolarização. No intuito de nos auxiliar na colocação de problemas de modo apropriado, Bergson sugere a intuição Segundo Deleuze, para Bergson, a intuição configura-se enquanto método filosófico preciso que obedece a trás regras gerais, a saber: a posição e criação de problemas, a descoberta de verdadeiras diferenças de natureza e a apreensão do tempo real. Cf. DELEUZE G. Bergsonismo; tradução de Luiz B. Orlandi. São Paulo: Ed. 34, 1999. como método problematizante, diferenciante e temporalizante. São estas potencialidades trazidas pela filosofia bergsoniana que nos conduzem a lhe reservar um papel de destaque para a desconstrução da concepção de família popular faltosa. A duração, compreendida como passagem, devir, mudança, portadora das diferenças, transfere nossa perspectiva da espacialidade para a temporalidade.

 “A duração é sempre o lugar e o meio das diferenças de natureza, sendo inclusive o conjunto e a multiplicidade delas, de modo que só há diferenças de natureza na duração – ao passo que o espaço é tão somente o lugar, o meio, o conjunto das diferenças de grau” (Idem, p.23) 

Portanto, para Bergson, a duração é a multiplicidade interna, a heterogeneidade, o que é irredutível ao número, incluído o virtual. A duração é também a memória, compreendida como conservação e acumulação do passado no presente, abrindo-se assim para a consciência e a liberdade, a vida que se torna consciência de si. O virtual se estabelece, visto sob este prisma, não como uma oposição ao real, mas sim ao atual, criando suas próprias linhas de atualização em atos positivos. Uma filosofia da diferença teria, portanto, o poder de superar a generalidade científica que conduz à classificação e à criação de gêneros. Podemos, apoiados neste raciocínio, abordar a família popular como um “sistema complexo, portador de uma diferença interna, sistema inventivo, criador de regimes de funcionamento variados e imprevisíveis (...) sendo seu comportamento irredutível a um pequeno número de leis simples” (Kastrup, op. cit., p. 27).
 Acompanhando a filosofia bergsoniana, algumas indagações se apresentam como norteadoras de nossa investigação: não seria necessária a existência da família popular (negativada), com sua organização peculiar, para a consolidação da própria família hegemônica em sua positividade? Colocando em outros termos, estaremos considerando a família popular como problematizadora da família ideal, cujo desenvolvimento pleno, e por conseqüência de sua prole, se caracteriza pela eliminação de pertubações, atingindo um certo grau de estabilidade e previsibilidade. Neste ponto nos vêm em auxílio a noção de rede: “Os híbridos emergem da rede, bem como a ciência que os recusa. Ambos são produtos da rede, que é uma espécie de sistema acentrado e que põe em conexão elementos da natureza e da sociedade, intelectuais e políticos, materiais e institucionais” (Idem, p.44). Será, portanto, encarando a ciência, seus produtos e seus fenômenos como se relacionado de forma interdependente em um mesmo plano, que vimos orientando nossa problematização. Subtrair-nos da tendência científica-psicológica tradicional de buscar invariantes nos permite vislumbrar o caráter inventivo da composição familiar popular, e como esta se constitui enquanto território singular de socialização infantil.

Uma ecologia para a diferença

Sem dúvida a psicologia cognitiva vem desempenhando papel fundamental na compreensão e elaboração de modelos explicativos para a experiência da primeira infância, buscando analisar o processo pelo qual a criança vivencia a realidade e constrói significações psíquicas. Varela , biólogo chileno, vem buscando erigir um corpo teórico que se diferencie da psicologia cognitiva tradicional que, segundo ele, concebe o sujeito como “habitante de um mundo dotado de propriedades particulares como tamanho, cor, movimento; capaz de subtrair e reconstituir estas características representando-as em si e, constituído de um “eu” subjetivo diferenciado e que efetua estas atividades”(Varela, 1993, p.35) As presentes definições são extraídas do livro VARELA, F., THOMPSON, E. e ROSCH, E. L´inscription corporelle de l´esprit – sciences cognitives e expérience humaine. Éditions du Seuil, Paris:1993.. Esta configuração do sujeito psicológico é contraposta por um outro modelo de relação entre o ser e a realidade, ambos emergentes do que Varela denominou enação,
 “a cognição, longe de ser a representação de um mundo pré-existente, é o acontecimento conjunto de um mundo e de um espírito a partir da história de diversas ações que um ser realiza no mundo”(Idem, p.35).

Desta forma, Varela traz para as ciências o questionamento filosófico sobre a idéia segundo a qual “o espírito é o espelho da natureza”. O que nos é interessante desta nova colocação é que ela suspende radicalmente a independência do sujeito em relação a seu ambiente e vice-versa, já que nem um nem outro preexistem à interação. Assim dito, também o ambiente se encontra condicionado pela relação com o experienciador, o que nos tem auxiliado bastante na compreensão das formas culturais assumidas pela socialização infantil, mais especificamente, pelas formas de ser família e criança em um dado contexto social. Colocando suas concepções em termos ecológicos, Varela afirma que 
“o organismo e o ambiente não são determinados de modo separado. O ambiente não é uma estrutura externamente imposta aos seres vivos, mas é, de fato, uma criação desses seres. O ambiente não é um processo autônomo, mas uma reflexão da biologia da espécie. Assim como não há organismo sem meio-ambiente, não existe meio-ambiente sem organismo” (Idem, p.268).

 Portanto, o conceito de enação proposto pode se constituir como um dos pontos de tensão de nossa constelação teórico-metodológica transdisciplinar, já que ela compreende a temporalidade da cognição como história vivida, seja esta última considerada em termos individuais (ontogênese), específicos (evolução) ou das estruturas sociais (cultura). Em colaboração com Maturana, Varela desenvolveu a noção de autopoiese, enquanto característica de todos os organismos dos sistemas em que se inserem.  O aspecto autocriativo é o motor desta definição, que compreende os seres vivos como “seres que estão em constante processo de produção de si, em incessante engendramento de sua própria estrutura (Kastrup, op. cit.,p.112). Sob esta lógica fica inviabilizado qualquer raciocínio que pense os organismos e o meios excluídos dos processos que lhes dão forma. Tal definição nos sugere uma analogia entre meio e família e organismo e criança.
 “Organismo (criança) e meio (família) são já resultados, efeitos de uma rede processual, constituindo-se reciprocamente e apresentando-se como fontes mútuas de perturbação. O meio não preexiste como um espaço ou continente onde o organismo vai situar sua existência, mas é constituído como um ambiente de vida, (...) Por sua vez, a estrutura do organismo resulta da história de seus acoplamentos com meios específicos. Seres vivos e ambiente definem-se como séries marcadas por dinâmicas distintas, ambos em deriva” (Idem, p.115).




A criança e a pluralidade de ambientes

Com a finalidade de analisar o processo de socialização infantil, devemos considerar tanto a família como a escola, e mais especificamente a pré-escola, como contextos ecológicos de desenvolvimento humano. A ecologia do desenvolvimento humano (Bronfenbrenner, 1996) pode ser definida como
 “estudo científico da acomodação progressiva, mútua, entre um ser humano ativo, em desenvolvimento, e as propriedades mutantes dos ambientes imediatos em que a pessoa em desenvolvimento vive, conforme esse processo é afetado pelas relações entre esses ambientes, e pelos contextos mais amplos em que os ambientes estão inseridos.” (Idem,p.18) 

Tal definição nos permite abordar várias dimensões da relação criança-família-escola, uma vez que considera a pessoa em desenvolvimento como uma “entidade em crescimento, dinâmica, que progressivamente penetra no meio em que reside e o reestrutura” (Idem, p.18) Tal enfoque nos distancia de teorias que insistem em considerar os sujeitos exclusivamente em sua individualidade, subestimando, quando não excluindo, a experiência coletiva e social. Também nos demarcamos de um outro extremo, aquele que desconsidera a vivência singular como peculiaridade de cada organismo, incorrendo em generalizações vagas que apenas nos distanciam do fenômeno em questão.  Na compreensão da ecologia do desenvolvimento humano, o processo interativo da pessoa com o meio ambiente é bidirecional, e a reciprocidade constitui sua principal característica. Daí se depreende uma segunda noção que em muito nos tem auxiliado no plano metodológico, a de meio ambiente ecológico, definido como “uma organização de encaixe de estruturas concêntricas, distribuídas em micro, meso, exo e macrossistemas”.
 O microssistema define-se, especificamente, como um padrão de atividades, papéis e relações interpessoais vividos pelo desenvolvente num dado ambiente de características físicas e materiais peculiares. Neste contexto, o valor conferido à experiência é fundamental, pois é “experenciando” que o sujeito vai conferir o significado que orientará a sua atividade. O ambiente familiar pode ser considerado um microssistema, visto que ele atende às principais características definidas anteriormente, acentuados os elementos de atividade, papel e relação interpessoais.
 Por sua vez, o mesossistema inclui as inter-relações entre dois ou mais ambientes nos quais o sujeito participa ativamente. É neste contexto que encontramos um único ser em desenvolvimento desempenhando diversos papéis e funções. Direcionada para nossa problemática, esta definição abarca as relações que a criança estabelece com a família, a escola, a vizinhança. Podemos considerar o mesossistema como uma rede de grupos, constituindo-se assim uma primeira ferramenta de desmonte da dicotomia entre socialização primária e secundária. Ainda segundo o autor, o mesossistema é “formado e ampliado sempre que a pessoa em desenvolvimento entra em um novo ambiente” (Idem, p.20), garantindo assim a continuidade da experiência que se atualiza em cada nova situação. 
O exossistema se refere àqueles ambientes que não envolvem diretamente a pessoa em desenvolvimento como um agente ativo, mas que o afetam indiretamente. Podemos citar como exemplos pertinentes à nossa pesquisa o trabalho dos pais, a sala de aula dos irmãos, a rede de amigos dos pais. 
O macrossistema vai constituir um contexto englobante de importância crucial à nossa problematização, já que vai nos permitir compreender de que forma estes contextos já enunciados se relacionam. O macrossistema
“se refere a consistências, na forma e conteúdo de sistemas de ordem inferior (micro, meso, exo) que existem, ou poderiam existir, no nível da subcultura ou da cultura como um todo, juntamente com qualquer sistema de crença ou ideologia subjacente a essas consistências”(Idem, p.21). 

A própria abrangência, e conseqüente complexidade desta noção, nos exigirá uma reflexão mais detalhada , já que ela traz implicações relevantes para a compreensão da subjetividade e também da virtualidade. Antes, porém, devemos nos deter um pouco sobre a própria noção de desenvolvimento, definido pela perspectiva ecológica como 
“processo através do qual a pessoa desenvolvente adquire uma concepção mais ampliada, diferenciada e válida no meio ambiente ecológico, e se torna mais motivada e mais capaz de se envolver em atividades que revelam suas propriedades, sustentam ou reestruturam aquele ambiente em níveis de complexidade semelhante ou maior de forma e conteúdo” (Idem, p.23)

Vários aspectos dessa definição nos têm auxiliado na desconstrução de concepções desenvolvimentistas etapistas, geralmente incorporadas aos modelos psicopedagógicos vigentes. Considerar o desenvolvimento enquanto processo nos distancia da representação deste como seqüência ou sucessão de etapas invariantes e pré-existentes à vivência. A dinamicidade depreendida da definição nos ressalta o caráter reorganizativo de cada situação vivenciada, acentuando a diferenciação e o surgimento de padrões de atividade antes inexistentes. A extrema vinculação deste processo de desenvolvimento com a interação do organismo com o meio ambiente nos evidencia a fundamental importância do contexto sócio-cultural como fonte de forma e conteúdo para a experiência.  Para o autor, a mudança desenvolvimental ocorre, simultaneamente, em dois domínios: o da percepção e o da ação. Segundo Bronfenbrenner,
“na esfera perceptual, a pergunta passa a ser: em que extensão a visão de mundo da pessoa em desenvolvimento vai além da situação imediata, abrangendo um quadro de outros ambientes dos quais ela participou ativamente, as relações entre esses ambientes, a natureza e influência dos contextos externos com os quais ela não teve nenhum contato face a face e, finalmente, os padrões consistentes de organização social, sistemas de crenças, e estilos de vida específicos de sua própria cultura.? Analogamente, no nível da ação, está em questão a capacidade da pessoa de empregar estratégias que sejam efetivas; primeiro, para proporcionar um feedback exato sobre a natureza dos sistemas existentes em níveis sucessivamente mais remotos; segundo, para permitir que esses sistemas continuem funcionando e, terceiro, para reorganizar sistemas existentes ou criar novos sistemas de ordem comparável ou mais elevada, que estejam mais de acordo com os seus desejos”(Idem, p.23)

O desenvolvimento assim concebido se torna, inevitavelmente, um desenvolvimento-no-contexto. Tais proposições, superficialmente apontadas, nos conduzem para a elaboração de uma pesquisa ecológica acerca da socialização infantil, buscando inicialmente elaborar uma constelação teórico-metodológica capaz de reproblematizar o processo de desenvolvimento e suas relações com o contexto educacional 

A História da Infância e da Família

O que estas reflexões iniciais nos sugerem é que, se buscarmos aprisionar a família, cristalizando-a em uma dada composição ideal, estamos nos distanciamos da família real que se compõe e recompõe incessantemente. A noção de um ambiente familiar estável é histórica e ideológica, cumprindo função discriminatória em relação ao que é instável, móvel, imprevisível. O estereótipo da família popular desestruturada nos parece a última tentativa no sentido da formulação de alguma previsibilidade, mas ainda assim, ela escapa e se recompõe sob o olhar atônito da psicologia. Se nos voltarmos ao referencial histórico sugerido por Gélis, podemos avançar a hipótese de que a família popular contemporânea, sob os aspectos que remetem aos referenciais educacionais da criança, se aproxima da família tal como ela se vivenciava na pré-modernidade O período desta transição é, como salienta o autor, longo e impreciso. Contudo podemos situar seu início no Renascimento e na urbanização.
, principalmente no que concerne ao tratamento reservado à primeira infância. No texto do autor,
“A primeira infância era a época das aprendizagens. Aprendizagem do espaço da casa, da aldeia, das redondezas. Aprendizagem do brinquedo, da relação com as outras crianças da mesma idade ou maiores, que sabiam mais e ousavam mais. Aprendizagem das técnicas do corpo, aprendizagem das regras de participação na comunidade local, aprendizagem das coisas da vida. Pai e mãe tinham um papel importante nesta primeira educação” (Gélis, 1998, p.314)

Como indica esta passagem, a ênfase do cuidado e da preservação se distribuía no coletivo, orientado pela idéia de uma preponderância do círculo vital entre as gerações, sem ainda vislumbrar o foco na existência individual. Será só mais tarde, fomentada nos meios abastados e difundida progressivamente por todo corpo da sociedade, que a noção de um sujeito e de uma criança individualizada surge como centro de atenção. Já num segundo momento, como razão e conseqüência desta individualização da infância, a autonomia da educação familiar passou a ser negativamente considerada como maléfica ao indivíduo em formação, já que se orientava pelo afeto em detrimento da razão. Caberia portanto ao poder público/estatal/religioso a tarefa educativa, já que estes eram eles próprios a razão colocada em prática objetivando o melhor funcionamento do corpus social. Como adverte Gélis, “essa transferência do privado ao público coincide com a vontade do poder político e religioso de controlar o conjunto da sociedade” (Idem, p.324). Surge então a convicção de que colocar a criança na escola seja tirá-la da natureza, tornando-a humana, racional, social. 
Compreendemos, a partir deste enfoque histórico, como que ainda hoje se definem as fronteiras entre a família e a escola no território-criança, cabendo à segunda desempenhar o papel educativo no lugar dos pais. Vimos na modernidade a operação de uma dupla passagem: aquela da família-tronco à família nuclear e aquela da educação pública-comunitária à educação pública do tipo escolar. A família popular contemporânea é, neste contexto, designada como não valorizadora deste progresso e portanto auto-excluída de seus benesses, caracterizando-se pelo atraso, pelo primitivo e pelo anti-social.

 A subjetividade como rede

Sob a perspectiva dos referenciais adotados, a noção de sujeito se dissolve na de subjetividade, compreendida como
“produção de formas de sensibilidade, de pensamento, de desejo, de ação. Produção de modelos de relação consigo mesmo e com o mundo. A subjetividade não é um dado, um ponto fixo, uma origem. O sujeito não explica nada enquanto não tiver sua constituição explicada com base num campo de produção de subjetividade.” (Kastrup, op. cit. p.176).

 A subjetividade referida nada tem em comum com uma dimensão subjetiva particular, interna ao indivíduo. Sua intenção é, justamente, a de romper com esta concepção. Podemos compreendê-la como um agenciamento de vetores, sendo a família um dentre eles, com especial destaque durante a primeira infância e o processo de socialização.
Nossa intenção com este texto não é de modo algum aquela de propor uma síntese, preferimos deixar ao leitor esta função, acreditando que de uma leitura se produzem outros textos e, certamente, outras intenções problematizantes. Esperamos ter auxiliado não na elaboração de uma nova teoria acerca da família popular, mas sim na desconstrução daquela que habitualmente encontramos instaladas nas instituições escolares comunitárias e na academia que forma os educadores. 
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