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Introducció

Amb les entrades que s'exposen en aquest text, procurem contribuir a la com-

prensió d'algunes de les perspectives teòriques que actualment emfatitzen, de

manera coincident, l'existència de processos creixents d'individualització en

el marc d'una societat que des de l'últim quart del segle XX ha estat experi-

mentant canvis societaris importants que sotmeten a qüestió la vigència i la

viabilitat de les antigues promeses il·lustrades d'emancipació humana.

Però mentre que els teòrics de la modernitat� reflexiva emfatitzen que el

procés creixent d'individualització –resultat d'una reflexivitat més gran– alli-

bera el subjecte de condicionaments sistèmics o determinacions institucionals,

i habilita així una àmplia llibertat�biogràfica, altres assenyalen el caràcter de-

ficitari del procés esmentat i reconeixen el desenvolupament d'un individu-

alisme�negatiu com a resultat de la fragilització dels suports col·lectius, que

afecta els subjectes més vulnerables i els col·loca en una perspectiva de dificul-

tat social severa per a la producció i reproducció de les seves vides.

En el marc d'aquests debats, ens interessa, a més, centrar l'atenció en la noció

de risc�social i les seves conseqüències conceptuals i operatives en el camp de

la infància, les quals reconeixem que són de llarga data i d'incidència rellevant

en la distinció binària històrica entre infància i minoritat.

Suggerim observar la temàtica específica de la infància des d'una perspectiva

sociohistòrica que ens permeti recuperar les bases modernes de la seva confi-

guració i alhora introduir algunes problematitzacions que sotmeten a qüestió

la vigència dels seus atributs fundacionals.

En virtut d'aquestes consideracions, l'exposició es troba organitzada en dos

grans blocs. Inicialment, abordarem diverses perspectives teòriques en relació

amb els processos creixents d'individualització que s'han estat esdevenint en

la vida social.

Posteriorment, conclourem aquest primer bloc temàtic dirigint l'atenció en-

vers l'enfocament�de�risc, de vasta presència en els dispositius d'atenció social.

A partir de les problematitzacions teòriques exposades inicialment, un segon

apartat temàtic està constituït per l'abordatge específic de la infància, en el

qual atendrem algunes de les seves tensions clàssiques –com la distinció binà-

ria entre infants i menors– i alhora introduirem debats més recents en la di-

recció ja enunciada.
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Finalment es presenta un resum breu dels temes exposats, una proposta

d'activitats i la bibliografia de referència.
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Objectius

En aquest mòdul trobareu els materials didàctics per a assolir els objectius

següents:

1. Contribuir a comprendre –des de perspectives teòriques diverses– els pro-

cessos creixents d'individualització que s'estan produint en la vida social

avui dia.

2. Problematitzar la noció de "risc social" i les seves conseqüències concep-

tuals i operatives en l'àmbit dels serveis socials i específicament pel que fa

a l'atenció de la infància.

3. Promoure la reflexió sobre la configuració moderna de la infància i intro-

duir alguns qüestionaments actuals en relació amb la seva vigència.
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1. Riscos i proteccions en la societat actual: entre la
llibertat biogràfica i la desprotecció social

El món "se volvió mundo" i el globus "ha dejado de ser una figura astronómi-

ca", escriu O. Ianni (1998, p. 3) referint-se a la globalització.

La Terra, afegeix, és el territori en el qual tots ens trobem "relacionados y remol-

cados, diferenciados y antagónicos". El món s'ha "globalitzat" i es comença a

denominar "veïnatge universal", "fàbrica global", "terra pàtria", "nau espacial"

o "nova Babel".

Ianni assenyala que la globalització actual del capitalisme com a mode de pro-

ducció es caracteritza fonamentalment per la dinàmica i la versatilitat del capi-

tal com a força productiva, que depassa, com mai abans, les fronteres geogrà-

fiques, els règims polítics i les cultures.

També Harvey (2005) ens diu que la paraula globalització constitueix un terme

clau per a ordenar les idees respecte a com funciona el món en el qual vivim.

Per a Harvey (2005, pp. 79-82), en el moment de significar la globalitza-

ció, sobresurten quatre fenòmens fonamentals que s'observen en interacció

sinèrgica: la desregulació�financera, que ja s'havia iniciat en la dècada dels

anys setanta als Estats Units; les onades�de�canvis�tecnològics�profunds�i

d'innovació i millora de productes que s'han estès pel món des de mitjan dè-

cada dels seixanta; la denominada revolució�de�la�informació, en la qual es

destaca la formació d'un ciberespai desmaterialitzat i, finalment, la variació

en�els�costos�i�el�temps necessari per a mobilitzar mercaderies i persones.

El predomini del capital financer en la dinàmica econòmica representa la cons-

trucció d'una macroestructura financera de caràcter transnacional que opera

per mitjà de xarxes i circuits informatitzats, prescindint totalment dels centres

decisoris nacionals i eliminant els controls de transferència dels capitals de

tot tipus.

Juntament amb aquesta transnacionalització financera podem observar la pri-

macia de noves corporacions transnacionals, que globalitzen les seves estratè-

gies i les seves polítiques i operen i competeixen a escala planetària. S'alliberen

els fluxos comercials en la recerca de la maximització de les vendes mundials

de béns i serveis, que es disposen per mitjà d'estratègies mundials de publicitat

i patrons globals de consum. Corporacions i països centrals mantenen el con-

trol mundial dels grans fluxos comercials i financers i, alhora, tenen el poder

tecnològic i científic.

Lectura recomanada

D. Harvey (2005). Espacios
de Esperanza (pp. 79-82). Ma-
drid: Ediciones Akal.
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Recordem que s'ha estat processant una tercera�revolució�industrial i cien-

tificotecnològica que inclou l'ús de noves energies, la informàtica, les teleco-

municacions i la biotecnologia. En aquest sentit, s'avança en condicions de

monopolització i desigualtat creixent pel que fa a la divisió mundial del tre-

ball científic, observable en la distribució dels pols de producció de ciència i

tecnologia, els itineraris de la seva propagació i la distribució dels seus èxits

i beneficis.

Als països centrals es desenvolupen les indústries intensives, els centres fona-

mentals de recerca i innovació que donen lloc als avenços de producció i de

nous productes, alhora que s'exporten indústries bàsiques i contaminants als

països subdesenvolupats, amb costos salarials i socials baixos.

Assistim, per tant, a una ordenació mundial piramidal

d'interdependència asimètrica en el marc d'un procés de concentració

de poder a escala planetària i sense precedents en la història de la hu-

manitat. La internacionalització del capital, de naturalesa polaritzadora

i marginalitzant, genera bretxes tant entre els països centrals i els pe-

rifèrics com a l'interior de cada un.

Aquest quadre de transformacions macroeconòmiques i socials es va veure

acompanyat per la crisi de l'estat del benestar i, posteriorment, per la crisi de

l'anomenat socialisme�real.

Totes dues crisis anunciaven el fracàs –quan encara no havia acabat el segle

XX– de les dues conformacions socials, econòmiques i polítiques, que havi-

en procurat –cada una a la seva manera– donar solució a les contradiccions

i desigualtats del capitalisme. Llavors el fracàs de totes dues experiències va

començar a operar com a suport argumental i factual d'un principi bàsic de la

cosmovisió neoliberal: la impossibilitat de concebre i gestionar una economia

planificada.

Tot seguit, l'estat es va començar a veure afligit en les seves funcions promo-

tores del creixement econòmic i el benestar alhora que es promovia la defensa

del joc lliure del mercat.

El paradigma�de�governabilitat�neoliberal es pot esquematitzar en termes

d'un estat mínim per a la intervenció en el mercat i la despesa social i un es-

tat fort –màxim– per a mantenir l'ordre, trencar la capacitat dels sindicats i

les organitzacions socials, reduir el dèficit fiscal, implementar reformes fiscals

tendents a incentivar els agents econòmics privats i, així, aconseguir societats

en les quals el dinamisme del mercat, la llibertat econòmica i la competència

individual constitueixin el motor per a dinamitzar l'economia.

Estat del benestar i
socialisme real

No pretenem igualar totes du-
es crisis, que considerem de di-
ferent naturalesa, i l'anàlisi de
les quals transcendeix aquest
text si reconeixem la centrali-
tat que totes dues conformaci-
ons societàries van assolir al se-
gle XX i en el seu desenllaç crí-
tic.
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Lectura recomanada

Reprenem aquí alguns elements de l'anàlisi de P. Anderson (1998). Qué es el neolibera-
lismo. Bogotá: Tiempo Presente, citat per L. C. Valencia Sarria (2005). Neoliberalismo y
Gobernabilidad Democrática en América Latina (pp. 3-4). Ponència presentada al Fòrum
"Inequidad, democracia e ingobernabilidad en A. Latina", organitzat per la Universitat
Externado de Colòmbia. Bogotà.

El món en el qual vivim no es va configurar com un lloc millor a partir

d'aquestes orientacions.

Molt al contrari, assistim a un aprofundiment�accelerat�de�les�desigualtats

socials que, tal com assenyalàvem anteriorment, es produeixen tant entre els

diversos països com a l'interior de pràcticament tots.

Presenciem, a més, l'amenaça de destrucció de les condicions naturals

que fan possible la vida al planeta, la dilapidació sistemàtica de totes les

fonts potencials de cultures alternatives al model civilitzatori occiden-

tal, el debilitament dels espais d'exercici democràtic en els estats nacio-

nals i la producció d'una patologització creixent i una criminalització

de conductes categoritzades com a dissidents o anòmales d'individus,

grups o estats.

És en aquest context en què Giorgio Agamben (2002) col·loca la humanitat,

a la cruïlla extrema de possibilitat (pot ser) i de contingència (pot no ser), en

la qual el projecte civilitzatori de la modernitat és identificat com a blanc de

fortes controvèrsies.

Recordem que, de manera coincident, diversos autors han reconegut en la mo-

dernitat un projecte que, alhora que en els seus orígens representava la supres-

sió de les mancances materials a partir de la racionalització del coneixement

sobre la naturalesa i de la relació d'aquesta amb els homes, també s'orientava

envers l'emancipació humana a partir de l'organització racional de la societat.

Lectura recomanada

G. Agamben (2002). Lo que
queda de Auschwitz. València:
Pre-Textos.

Tal com ho ha sintetitzat Harvey (1996), el domini científic sobre la naturalesa

prometia posar fi a l'escassetat, a les necessitats i a les calamitats que aquesta

provoca.

Al seu torn, el desenvolupament de les formes racionals d'organització social

i de les formes racionals de pensament aventurava l'alliberament de les irraci-

onalitats presents en el mite, en la religió i en la superstició.

Lectura recomanada

D. Harvey (1996). Condição
pós-moderna. Uma pesquisa
sobre as Origens da Mudança
Cultural. São Paulo: Edições
Loyola.

És en aquests termes, ens recorda Rouanet (1993, p. 97), que "emancipar sig-

nifica racionalizar", tant en el sentit negatiu d'alliberar la consciència humana

dels mites que la tutelen com en el sentit positiu d'utilitzar la ciència en nom

de fer més eficaces les institucions econòmiques, polítiques i socials.

Lectura recomanada

S. P. Rouanet (1993). Mal-Es-
tar na Modernidade. Ensayos.
São Paulo: Companhia das
Letras.
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Com a resultat de la consolidació del projecte modern, els homes i dones

–entesos com subjectes productors i consumidors de cultura, i també agents

econòmics i ciutadans– assoliríem llavors la llibertat.

La modernitat ha estat esbossada com un procés de transformacions impor-

tants pels pensadors occidentals del final del segle XIX i el principi del segle XX.

Tanmateix, tal com hem estat exposant, des de l'últim quart del segle passat

assistim a un procés d'acceleració dels canvis societaris que habiliten alguns

pensadors contemporanis per posar noms nous i fer descripcions noves i anà-

lisis de la modernitat.

La "modernitat�reflexiva", com anomena Giddens els processos de mo-

dernitat recent, la "modernitat� tardana", com l'adjectiva Habermas,

tant com la "modernitat� líquida", en la metàfora de Bauman, o la

"modernitat�invertida", com la denomina Hobsbawm, constitueixen

només alguns intents de designar processos profunds de transformació

que apareixen davant de l'anàlisi social d'aquells autors contemporanis

que s'han decidit resistir a la idea de la postmodernitat com a manera

de caracteritzar un període de la història d'Occident que pretén donar

sepultura a les promeses il·lustrades d'emancipació humana.

És en aquestes coordenades d'època en què podem observar com, de manera

coincident, algunes perspectives teòriques subratllen l'existència de processos

creixents�d'individualització en la vida social.

Però mentre que els teòrics de la modernitat reflexiva emfatitzen que el procés

creixent d'individualització –resultat d'una reflexivitat més gran– allibera el

subjecte de condicionaments sistèmics o determinacions institucionals, i ha-

bilita així una àmplia llibertat�biogràfica, altres assenyalen el caràcter defici-

tari del procés esmentat i reconeixen el desenvolupament d'un individualis-

me�negatiu com a resultat de la fragilització dels suports col·lectius i que afec-

ta els subjectes més vulnerables i els col·loca en una perspectiva de dificultat

social severa per a la producció i reproducció de les seves vides.

1.1. Societat de risc i individualització: la construcció d'una

biografia reflexiva

Giddens (1995, pp. 28-34) ens parla de tres elements per explicar el caràcter

dinàmic de la vida social moderna: la separació entre temps i espai, el desen-

clavament de les institucions socials i la reflexivitat generalitzada.

No obstant això, és la tercera de les característiques anunciades per Giddens

–el caràcter reflexiu de la modernitat– el que en aquest moment ens interessa

subratllar. Aquest caràcter representa, d'una banda, una revisió constant de la

major part dels aspectes de la vida social, com a conseqüència de la transfor-

Lectura recomanada

A. Giddens (1995). Moderni-
dad e identidad del yo. Barce-
lona: Península.
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mació permanent del coneixement. D'altra banda, com a característica de la

modernitat tardana, la reflexivitat constitueix una inflexió en la manera de

concebre els condicionaments sistèmics o les determinacions institucionals

sobre el subjecte modern.

Des d'aquesta visió, els actors socials són capaços de sospesar les opcions i les

conseqüències dels seus actes mitjançant un procés d'anàlisi que els allibera de

les fortes determinacions institucionals i societàries que restringien les seves

decisions.

Aquesta independència més gran en la recerca d'eines amb què manejar la seva

biografia atorgaria als actors individuals i col·lectius un poder d'ingerència més

gran en els seus assumptes, i, a més de fer-los més lliures, els convertiria en

responsables de les seves pròpies decisions. D'aquesta manera, amb aquesta

capacitat de decisió sobre les seves trajectòries personals i socials, els subjectes

s'enfronten als múltiples riscos que apareixen amb la vida moderna.

Riscos

Com explica Giddens, el càlcul de riscos i oportunitats en la vida del subjecte modern el
col·loca davant de la possibilitat d'adoptar una decisió informada i en ple coneixement de
les conseqüències de la seva acció com a centre de la possibilitat de colonització del futur.

"En las sociedades modernas, cuanto mayores sean los esfuerzos de individuo por forjarse
reflejamente una identidad de su yo, tanto más consciente será de que su práctica habi-
tual configura los resultados futuros."

(Giddens, 1995, p. 166)

Els autors que conceptualitzen la contemporaneïtat per mitjà de la idea de la

modernitat reflexiva parlen tant de riscos que són intrínsecs a la comunitat

humana com del risc que assumeix l'individu en cada decisió; "los riesgos son

inevitables cuando tomamos decisiones", dirà Luhmann (1992, p. 72).

Beck, posicionat en aquesta perspectiva, identifica l'aparició de la societat�de

risc com a resultat de l'obsolescència de la societat industrial. Reconeix amb

aquest concepte,

"una fase de desarrollo de la sociedad moderna en la que los riesgos sociales, políticos,
económicos e individuales tienden cada vez más a escapar a las instituciones de control
y protección de la sociedad industrial."

(Beck, 1994, p. 18)

Per a Beck, en la societat industrial clàssica, les formes de vida col·lectiva

s'assemblaven a les nines russes que es col·loquen unes dins de les altres.

Aquesta imatge representa gràficament la manera en la qual les categories de

les situacions vitals –classe, família nuclear, gènere, divisió del treball i matri-

moni– es relacionaven les unes amb les altres.

En la societat de risc, aquestes categories i la seva modalitat d'articulació estan

essent sistemàticament sotmeses a processos de desvinculació i revinculació.

Lectura recomanada

N. Luhmann (1992). Socio-
logía del riesgo. Mèxic: Uni-
versidad Latinoamericana /
Universidad de Guadalajara.
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D'això resulta, en paraules de Beck, el significat de la teoria de la individualit-

zació, entesa com:

"una compulsión, pero una compulsión a fabricar, autodiseñar y autoescenificar no solo
la propia biografía sino también sus compromisos y redes de relaciones a medida que
cambian las preferencias y fases de la vida. [...] Individualización significa que la biografía
estándar se convierte en una biografía de elección, una biografía hágalo usted mismo
(Ronald Hitzler) o en expresión de Giddens una biografía reflexiva."

(Beck, 1994, pp. 29-30)

Des de la perspectiva de Beck, cada actor és:

"autor de su propia vida, creador de una identidad individual" i, d'aquesta manera, els
fets de la vida no es produeixen per "causas ajenas", sinó que són resultat d'"aspectos
del individuo (decisiones, indecisiones, omisiones, capacidades, incapacidades, logros,
concesiones, derrotas)."

(Beck, 2001, p. 238)

Per això, la vida pròpia que enuncia Beck (2001) –i que brega per la realització

i el triomf individual– implica que el fracàs també és propi.

En aquest mateix sentit, Giddens ens proposa la idea d'un jo analíticament

construït mitjançant la política�de�la�vida, que defineix com una política de

decisions�de�vida:

"se trata de una política de realización del yo en un entorno reflejamente ordenado,
donde esa reflexividad enlaza el yo y el cuerpo en sistemas de ámbito universal."

(Giddens, 1995, p. 271)

En síntesi, des dels riscos socialment produïts, els teòrics de la modernitat re-

flexiva ens conviden a pensar en la quota part que correspon a l'individu des

de les polítiques de la vida en la gestió de les seves actituds i conductes prò-

pies respecte a l'eventualitat de diferents tipus de risc. Com s'exposava ante-

riorment, el subjecte és visualitzat davant d'un ventall d'opcions i del càlcul

dels seus guanys i riscos possibles en la construcció reflexiva de la seva pròpia

biografia.

Tanmateix, aquesta perspectiva teòrica que ens parla d'un subjecte informat

i amb capacitat d'elecció en la construcció de la seva pròpia identitat impli-

ca algunes dificultats a l'hora de la individualització dels riscos en poblacions

afectades per la desigualtat social, si considerem el context d'una societat he-

terogènia i conflictiva en la qual s'emmarquen les decisions dels actors.

En la descripció dels teòrics de la modernitat reflexiva no apareixen limita-

cions a aquest procés de reflexivitat individual creixent. No obstant això, i

malgrat aclariments successius de Giddens, la pregunta pel desenvolupament

autònom del jo en condicions socials desavantatjoses sembla novament per-

tinent.
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Aclariments de Giddens

Aquesta objecció es troba explicitada en la introducció de modernitat i identitat del jo:

"Podría pensarse que con la expresión «estilo de vida» nos referimos sólo a los logros de
grupos o clases más favorecidas que [...]. Los pobres quedarán más o menos excluidos de
la posibilidad de realizar elecciones de estilo de vida". (Giddens, 1995, p. 14).

Tanmateix, Giddens sosté que la seva reflexió inclou totes les classes socials, incloent-hi
contextos de privació social.

És possible pensar en un subjecte autònom, compromès amb la decisió

de la seva pròpia vida en projecció universal –com es planteja en la con-

ceptualització de la política de la vida– quan es parla de persones exclo-

ses, desafiliades –en la concepció de Castel– o precàriament incloses en

la vida social, econòmica, política i cultural d'una societat nacional?

Plantejar aquesta pregunta ens representa un doble risc. D'una banda, respon-

dre afirmativament ens posiciona en el lloc de la responsabilització individual

d'actituds, comportaments i representacions socials en les quals caldria inda-

gar fonaments socials.

D'altra banda, amb la resposta negativa a la pregunta, correm el risc de

comprometre'ns, no solament en la recerca mecànica de causes socials de con-

ductes individuals, sinó en la producció de respostes prefabricades i de metes

externes als valors i desitjos de persones pertanyents a amplis sectors socials,

amb la consegüent consideració dels seus projectes en situació de "minoritat"

social.

No obstant això, partir de la conceptualització que implica que tots els indivi-

dus tenen intrínsecament la mateixa possibilitat de fer-se càrrec de decisions

adoptades lliurement, fins i tot en contextos de pobresa i dificultat social, com

si aquesta situació no condicionés seriosament les seves opcions de vida, seria

caure en la ingenuïtat –en el millor dels casos– d'ignorar la producció social

de les desigualtats en un sistema de classes.

Les opcions individuals, i en aquest punt podem completar l'anàlisi de Gid-

dens, són històricament situades i contextualitzades en societats modernes

complexes.

Des d'altres perspectives teòriques s'observa amb preocupació el caràcter de-

ficitari d'aquest procés de reflexivitat individual creixent, emmarcat en una

contemporaneïtat en la qual, alhora que s'incrementa la generació de riscos, es

fragilitzen els suports col·lectius. Aquesta és la segona perspectiva que desen-

voluparem a continuació.
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1.2. Una perspectiva crítica sobre la seguretat i els riscos

Afirma Castel (2004) que dues sèries de transformacions es conjuguen i do-

nen suport a la problemàtica de la inseguretat en el món d'avui. En primer

lloc, assenyala l'erosió dels sistemes de producció de seguretat "clàssics", que

contrarestaven els riscos socials, en el marc de la societat salarial sobre la base

de condicions de feines estables. Des de la seva perspectiva, el debilitament

de l'estat nacional més els canvis socioeconòmics generats des de mitjan anys

setanta han produït un estat d'inseguretat davant de l'avenir, en el qual també

es veu incrementada la inseguretat civil.

A aquest debilitament de la protecció clàssica, Castel agrega en segon terme la

irrupció d'una nova�generació�de�riscos –riscos industrials, tecnològics, ecolò-

gics, sanitaris, naturals, etc.–, l'emergència dels quals resulta de l'esdevenir de

les ciències i de les tecnologies que, en el seu desenvolupament particular,

semblarien haver-se girat "contra" la naturalesa i el medi ambient i així hauri-

en generat un sentiment generalitzat d'impotència.

La relació paradoxal entre risc i seguretat és deixada clarament en evidència

per Castel (2004), que no dubta a assenyalar que, si considerem l'entramat de

proteccions civils i socials que s'han disposat –de moment clarament en les

societats dels països desenvolupats–, segurament aquestes seran les societats

més segures que hagin existit mai.

Tipus de proteccions

Robert Castel (2004) distingeix dos grans tipus de proteccions. Les proteccions civils són
les que garanteixen les llibertats fonamentals i la seguretat dels béns i de les persones en
el marc d'un estat de dret. Les proteccions socials "cobreixen" els subjectes dels principals
riscos que puguin implicar una degradació de la seva situació vital: accidents, malaltia,
vellesa, pobresa.

Però, alhora, i de manera pertorbadora, les preocupacions entorn de la segure-

tat s'observen omnipresents. La "frustració sobre la situació de la seguretat", tal

com la denomina Castel, es deriva del fet que els programes de protecció no

solament no són absolutament eficients, sinó que, a més, alhora que dominen

–relativament– certs riscos, en fan emergir altres de nous.

Semblaria que l'increment de la sensibilitat als riscos configura una recerca

infinita i sempre frustrada de la seguretat i s'alimenta una insatisfacció sobre

la seguretat, que fa concloure a Castel (2004, p. 13) que "estar protegido es

también estar amenazado".

Per a Castel el risc és:

"un acontecimiento previsible, cuyas probabilidades de producirse pueden estimarse, así
como el costo de los daños que provocará"; al seu torn, afegeix, és un esdeveniment que
"puede ser indemnizado porque puede ser mutualizado."

(Castel, 2004, p. 77)
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Què significa això? Que l'assegurança ha constituït "la gran tecnologia"

que va possibilitar el control dels riscos a partir d'un model solidari o

mutual. De quina manera? Amb la participació dels subjectes en nuclis

col·lectius en els quals es reparteix el cost dels riscos.

Però avui, no solament s'insisteix en la proliferació massiva dels riscos, sinó

que a més, afirma Castel (2004, p. 82), es promou:

"una celebración del individuo aislado de sus inserciones colectivas, «desarraigado»
(disembedded), según la expresión de Giddens."

(Castel, 2004, p. 82)

No és estrany, llavors, continua Castel, que la noció generalitzada i indiferen-

ciada del risc, i també la celebració de la individualització aportades tant per

Beck com per Giddens, contribueixi teòricament a denunciar el caràcter obso-

let de la dimensió col·lectiva dels dispositius clàssics de protecció, alhora que

incentiva la privatització dels riscos.

Observem que així s'estableix una estreta relació entre la multiplicació dels

riscos, la individualització de la vida social i la privatització de les assegu-

rances. D'aquesta manera la protecció davant dels riscos passa a dependre

d'una estratègia individual –el subjecte s'ha d'assegurar a si mateix– alhora que

s'assegura l'avenir de les assegurances privades per mitjà de la proliferació dels

riscos.

En aquest context, l'individu "està obligat a ser lliure", en el sentit de ser res-

ponsable de les seves decisions i accions, alhora que és deslliurat, en gran ma-

nera, a si mateix i a la seva sort. Això és paradoxal, afirma Castel, atès que:

"se es más individuo, cuando se puede disfrutar de soportes colectivos, cuando se cuenta
con unas bases sólidas; cuando esto falta, se es un individuo por defecto."

(Castel, 2005, p. 85)

Recordem que, en les definicions de Robert Castel (2003), existir positivament

com a individu implica tenir la capacitat de desenvolupar estratègies perso-

nals i disposar d'una certa llibertat d'elecció en la conducció de la vida pròpia,

perquè no s'està en dependència amb cap altre i es tenen suports col·lectius.

Aquesta noció és molt pròxima –i Castel mateix ho reconeix– al concepte

d'individu de Locke, entès com el no ser home de ningú (Castel i Haroche, 2003).

Al contrari, quan el subjecte ha de carregar "con el peso de sí mismos y de la

conducción de sus vidas, con recursos muy escasos" (Castel, 2004, p. 86), ens

trobem davant d'un individu en sentit negatiu.
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Per això, afirma Castel, la "cultura del risc" –tal com refereix Giddens– fabrica

perill, igual que quan Beck (1998) enuncia la societat del risc està col·locant la

incertesa i la inseguretat com a principis rectors de l'avenir de la civilització.

Es tracta, des de la seva perspectiva, de desenvolupar els mitjans apropiats per

a reduir els riscos. De quina manera? Aclarint la dimensió�social�dels�nous

factors�d'incertesa i alhora formulant interrogants sobre les possibilitats que

aquests puguin ser enfrontats col·lectivament.

Castel reconeix aquesta tasca com a immensament difícil actualment, però

alhora indefugible, en virtut del seu convenciment que:

"la necesidad de protección forma parte de la «naturaleza» social del hombre contem-
poráneo, como si el estado de seguridad se hubiera vuelto una segunda naturaleza, e in-
cluso el estado natural del hombre social."

(Castel, 2004, p. 85)

1.3. La idea de risc com a dispositiu de responsabilització

individual: entre la moralització i l'estigmatització dels

subjectes portadors dels signes de la dificultat social

Societat de risc, proliferació de riscos, subjectes en risc social i altres expressions

similars són referències notòriament presents en els diversos estudis de la vida

social actualment.

Normalment reconeixem en la noció de risc�social el resum d'un quadre o

d'una situació de dificultat social en la qual les afiliacions socials d'un grup,

una família o una comunitat estan seriosament soscavades.

Proposem problematitzar aquesta afirmació per analitzar quins supòsits hi

ha darrere d'una manifestació conceptual d'aquestes característiques, en el

marc d'una conjuntura sociohistòrica, en la qual, com hem estat assenya-

lant, s'incrementen les desigualtats socials i es radicalitzen els processos

d'individualització alhora que es dilueixen les proteccions socials clàssiques.

Així:

• Quin és el concepte de risc que es maneja en els discursos experts?

• A què remet el risc social?

• Quin tipus de respostes institucionals s'esperen davant d'aquesta defini-

ció?

1.3.1. Moralització i individualització

Els discursos disciplinaris elaboren una idea de risc aparentment neutral en

les seves connotacions, que es presenta mitjançant enunciats despolititzats i

tecnocràtics que cal desmuntar per a descobrir-ne les implicacions. En el cas de

la caracterització del risc social apareix una naturalització d'imatges culturals

i conductes individuals que són posades en dubte des de l'àmbit dels experts.
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D'aparença neutral, aquestes representacions socials que instrueixen el que

han de ser de les conductes i actituds dels subjectes analitzats estan fortament

connotades des del punt de vista polític i moral.

En certa mesura, el llenguatge del risc permet delimitar factors de risc en les

actituds i conductes individuals de tal manera que qui no arriba a superar

determinats paràmetres establerts socialment, tant per a la producció com per

al consum i la reproducció social, és assenyalat, mitjançant el discurs del risc,

com a no capaç, per si mateix, d'assolir certes metes marcades prèviament.

D'aquesta manera, es dibuixa un mercat de béns socials en el qual l'individu

competeix simbòlicament i materialment en un context de desigualtat en què

alguns guanyen i altres queden relegats o exclosos.

Cua a l'oficina de treball

Com a conseqüència, la pobresa, la desocupació, les malalties, les addiccions

i fins i tot les dificultats en l'exercici de papers familiars, apareixen com un

fracàs en l'estratègia de cada subjecte de conduir l'existència pròpia i fins i tot

la del seu grup familiar (Bauman, 2002).

Així, és possible reconèixer que, si les vicissituds que travessa la vida d'un sub-

jecte pobre i la seva família són producte de decisions responsablement assu-

mides en funció d'un càlcul sospesat de riscos, les desigualtats socials queden

invisibilitzades en una mirada tecnoinstrumental que s'especialitza a descriu-

re trajectòries vitals i avaluar la pertinència de les decisions adoptades amb

total independència dels seus condicionaments socials, polítics, econòmics o

culturals.

Sota la lupa de la mirada tècnica els conflictes socials semblarien desaparèixer

i es transformen en assumptes individuals davant dels quals les persones no

han aconseguit una solució satisfactòria, la qual cosa implica, en virtut dels

elements que hem estat exposant, una agudització de la tendència envers la

individualització dels riscos i la privatització dels problemes socials.

D'aquesta manera, s'esborren dificultats socialment inscrites en una societat

de classes i s'atribueix als subjectes individuals i als grups familiars més fràgils i

desestabilitzats la responsabilitat de conductes que atempten contra una con-

cepció asèptica de salut pública i d'ordre social que es defineix prèviament.

Com argumenta Bauman, contraposant la perspectiva dels analistes del risc i

la seva visió de la responsabilitat col·lectiva en la privatització dels assumptes

socials:

"el poder de licuefacción se ha desplazado del «sistema» a la «sociedad», de la «política»
a las «políticas de la vida»... o ha descendido desde el «macronivel» al «micronivel» de la
cohabitación social. Como resultado, la nuestra es una visión privatizada de la moderni-
dad, en la que el peso de la construcción de pautas y la responsabilidad del fracaso caen
primordialmente sobre los hombros del individuo."

(Bauman, 2002, p. 13)
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Per tant, s'estigmatitza la pobresa, que és tractada en funció de la irresponsa-

bilitat social dels sectors pobres, als quals es culpa de la seva situació de mi-

noritat�social.

1.3.2. L'estigmatització dels trajectes socials

En les coordenades d'època actuals que hem estat explicitant, són observables

una sèrie de polítiques socials preventives per al control de poblacions, orien-

tades a la detecció primerenca de factors�de�risc determinats.

La presència d'aquests elements, prèviament tipificats per diversos discursos

disciplinaris, constitueix indicadors que activen –automàticament, diu Castel–

un senyal d'alerta que posa a funcionar una sèrie complexa de mecanismes de

regulació social.

Aquestes estructures i dispositius institucionals de control, que es posen en joc

mitjançant la prevenció, donen compte del que Castel anomena una:

"nueva modalidad de vigilancia", l'objectiu de la qual és "anticipar e impedir la emergen-
cia de un suceso no deseable."

(Castel, 1986, p. 230)

El subjecte és precedit per un conjunt d'informació que anticipa la seva con-

ducta futura, predictible, per als sistemes d'atenció social. Per a aquesta de-

tecció prematura de conflictes futurs, diu Castel, no fa falta la presència

d'individus concrets. El diagnòstic parla per ells. Les lectures de diverses disci-

plines acumulen dictàmens tècnics que constitueixen "historials subterranis"

que anticipen la conducta dels subjectes en la fórmula "científica" de la pre-

venció de danys futurs.

Els enunciats disciplinaris semblarien anunciar i determinar els trajectes indi-

viduals en una mena de profecia que s'autoconfirma mitjançant el recorregut

dels individus per institucions que no els acullen, defensen o emparen, sinó

que els ratifiquen en l'estigmatització i la segregació social prèvies al seu ingrés.

Al final del recorregut institucional es comprova el que ja se sabia: un indivi-

du caracteritzat en funció de factors de risc determinats, identificat en la seva

condició de dificultat social, desenvolupa un recorregut erràtic per diferents

institucions que el van captant al llarg de la seva trajectòria vital i que confir-

men, cada una, la justesa del diagnòstic tècnic inicial.

D'aquesta manera desapareix�el�subjecte, que queda subsumit en "correlaci-

ons estadístiques d'elements heterogenis" per mitjà dels quals es "descompon

el subjecte concret de la intervenció", que es reconstrueix a partir de la mirada
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experta en la història documentada de diagnòstics successius que enumeren

i descriuen la seva història de vida per mitjà d'un complex càlcul de probabi-

litats (Castel, 1986, pp. 231-232).

La mirada de l'altre, portador del saber, reapareix en la biografia del subjecte

quan és requerida a partir d'un desordre, una explosió, un agreujament de les

dificultats que "porta" el subjecte i que forcen, novament, una actualització

del diagnòstic i un pronòstic de la seva conducta futura.

Aquest saber que opera sobre l'altre no semblaria tenir com a objectiu assis-

tir el subjecte en la seva dificultat social, sinó imprimir-li una marca per a

l'elaboració d'un perfil de predisposició de la conducta socialment reprovable,

per mitjà d'una discriminació de factors de risc.

Presó

Aquest senyal, aquesta marca, tècnicament impresa, acompanya el subjec-

te durant tota la trajectòria institucional i es confirma en cada informe

d'avaluació diagnòstica que, com ens recorden Costa i Gagliano (2000, p. 77),

"adquiere fuerza de verdad en la clasificación de los sujetos".

D'aquesta manera l'avaluació situacional dels factors de risc, que determinen

pronòstics sobre els individus que ingressen a les institucions, substitueix el

tractament com a espai de continuïtat en l'assistència. Com anuncia Castel,

es produeix una transmutació de l'activitat terapèutica en activitat�pericial.

Si bé la intervenció del tècnic continua essent essencial en el funciona-

ment institucional, ja que el diagnòstic inicial marca les trajectòries indivi-

duals, la intervenció experta es converteix en innecessària respecte al procés

d'assistència:

"Dicho de otro modo, un número creciente de sujetos deben seguir siendo vistos por
los especialistas de los saberes médico-psicológicos, cuya intervención continúa siendo
requerida para evaluar sus capacidades (o su incapacidad) Pero, una vez vistos los indivi-
duos dejan de tener que ser seguidos por estos especialistas."

(Castel, 1986, p. 236)

La mirada tècnica "localitza" el subjecte, li posa una marca que no contribueix a

augmentar la seva reflexivitat –aspiració dels analistes del risc– ni l'acompanya

en el procés d'autodescobriment ni en la comprensió del funcionament dels

diversos dispositius institucionals en els quals s'insereix.

Interroguem-nos:

• Què queda en peu de les possibilitats del subjecte de desenvolupar un

procés autoreflexiu –com agrada anomenar-lo als analistes del risc, des de

la perspectiva de la modernitat reflexiva– en condicions de dificultat so-

cial?

Lectura recomanada

M. Costa i R. Gagliano
(2000). Las infancias de la
minoridad. A S. Duschantzky
(Comp.), Tutelados y asistidos.
Programas sociales, políticas
públicas y subjetividad. Bue-
nos Aires: Paidós.



© FUOC • PID_00160494 22 Aportacions des de l'àmbit social per a l'acció socioeducativa

• Com es disposa el tractament dels diversos quadres de dificultat social que

s'han tipificat com a "riscosos" des del punt de vista social?

• Si les diverses mirades disciplinàries semblessin no "veure-hi" més enllà del

símptoma, què es requeriria per a transcendir-les?
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2. La infància com a construcció sociohistòrica en
debat: de les seves bases modernes als nostres dies

Les transformacions produïdes en el món occidental, als segles XVI i XVII, mar-

quen un canvi molt lent però indubtable en la consideració de la infància.

La categoria "infància", en termes moderns, constitueix un llarg procés que

culminarà al segle XVIII, fortament vinculat a la consolidació del capitalisme

com a formació socioeconòmica i a la constitució d'un model humanista de

pensament que aporta el Renaixement i que es desenvoluparà encara més en

el marc de la Il·lustració.

En aquest període, un nou tipus d'organització familiar i la institucionalització

de l'escola com a estructura educativa i com a àmbit específic per a la formació

de la infància propicien la consolidació i reproducció ampliada d'aquest nou

subjecte. Com a resultat d'aquest procés, la infància sortirà del seu anonimat

premodern i abandonarà la seva imatge d'adult petit.

A partir del segle XVIII, l'infant ja no serà vist des de l'antiga indiferència me-

dieval. Al contrari, la família, l'església, moralistes i administradors li adjudi-

caran una centralitat novella. Ens diu L. Moreno que:

"formar niños fue tal vez la misión más importante de la familia moderna y en base a esa
función permaneció unida. En eso fue asistida –en verdad, controlada– por organismos
estatales, privados y eclesiásticos de «defensa del niño», para que el «hombre del futuro»
llegara a su meta."

(Moreno, 2003, p. 79)

En aquest sentit, la família burgesa va adquirint l'aspecte d'un "hivernacle",

com el caracteritza Donzelot (1990), entorn de la imatge d'un infant que es

representa com a "envoltat".

Ja al segle XIX, podem identificar una tanca creixent entorn de l'infant, en qui

recauen, generalment amb rigor, no solament els somnis de l'avenir de la famí-

lia, sinó també –com subratlla Michel Perrot– els corresponents al "futur de

la nació i de la raça". D'aquesta manera, l'infant es converteix, en "productor,

reproductor, ciudadano y soldado del día de mañana" (Perrot, 2001, p. 152).

L'envergadura d'aquesta projecció justifica la centralitat que adquirirà la pre-

paració de l'infant per al seu ingrés al món adult, i es disposa, en paraules

d'Ariés (1987), una espècie de "quarantena" per al transcórrer de la infància.

Atencions i afectes aniran acompanyats per una certa reclusió domiciliària,

escolarització i distanciament de l'infant envers el món adult, fonamental-

ment pel que fa a la participació en la producció i en les formes de càstig. Part

del malson a què es refereix L. de Mause (1982) s'observa resolta. L'infant es
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po Santillana de Ediciones.
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converteix en objecte d'amor i protecció –es dispensarà una mena d'"afecte

obsessiu" envers la infància, observa Ariés (1987)– però com a contrapartida

s'abandonarà tota concepció d'autonomia per a la infància.

La infància com a malson

Escriu Lloyd de Mause:

"La historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace
muy poco. Cuanto más se retrocede en el pasado, más bajo es el nivel de la puericultura
y más expuestos están los niños a la muerte violenta, el abandono, los golpes, el terror
y los abusos sexuales."

(Mause, 1982, p. 15)

Lectures recomanades

P. Ariés (1987). El niño y la vi-
da familiar en el Antiguo Régi-
men. Madrid: Taurus.
L. de Mause (1982). La histo-
ria de la infancia. Madrid: Ali-
anza Universidad.

Aquest és el procés que Emilio García Méndez (1994) ha sintetitzat en

l'expressió "de�la�indiferència�a�la�centralitat�subordinada", en en benentès

que, durant el procés del seu "descobriment", la infància adquirirà un lloc de

centralitat, però això li significarà renunciar a tota existència autònoma. De

fet, aquesta incapacitat social resultant originarà al llarg del segle XX, una cul-

tura juridicosocial, que vincularà indissolublement l'oferta de protecció de la

infància amb la declaració prèvia d'algun tipus d'incapacitat.

Així se sembla generar, conclou García Méndez, aquesta mena de "dilema cru-

cial" que les lleis vinculades a la infància presenten des dels seus orígens: aten-

dre simultàniament el discurs de l'assistència i la protecció, juntament amb

les exigències d'ordre i control social. Com a resultat d'aquest procés històric,

la infància serà objecte d'amor i atenció tant com de disciplina i repressió.

2.1. La infància i l'adolescència en situació de risc, o quan els

infants esdevenen menors

Lectura recomanada

E. García Méndez (1994). De-
recho de la Infancia-Adolescen-
cia en América Latina: de la
Situación Irregular a la Protec-
ción Integral. Bogotà: Edicio-
nes Forum Pacis.

"El niño no es un Robinson" va escriure en una oportunitat Benjamin, i va

observar d'aquesta manera que els que conformen l'univers de la infància "no

constituyen una comunidad aislada, sino que son parte del pueblo y de la clase

de la cual proceden" (1989, p. 88).

En aquest sentit, Sánchez Marín i Oviedo ens adverteixen amb agudesa que la

nova atenció que es disposa a la infància des de l'inici de la modernitat:

Lectura recomanada

W. Benjamin (1989). Escritos.
La literatura infantil, los niños
y los jóvenes. Buenos Aires:
Ediciones Nueva Visión.
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"está teñida de una doble moral: las clases dirigentes poseen ya un sentimiento específico
de la niñez, pero sólo de aquélla que le afecta. El dueño de fábricas o minas que ha co-
menzado a respetar a sus hijos procurándoles mayores atenciones y una mejor educación
somete, en cambio, a una irrespetuosa explotación al niño obrero, sin que ello sea vivido
como contradicción."

(Sánchez Marín i Oviedo, 1990, p. 15)

Ana María Fernández (1993) ens assenyala que diverses diferències queden

"invisibilitzades" en la noció d'infància: la classe social, el gènere, les variables

ètniques, geopolítiques, culturals, etc.

Aquesta observació, en els fets, ens permet caracteritzar les condicions concre-

tes en les quals transcorre la vida dels infants, alhora que contribueix a donar

visibilitat a aquestes diferències. En relació amb aquestes últimes, ens interessa

centrar l'atenció en la significativa distinció binària entre infants�i�menors

que va soscavar l'univers de la infància al llarg del segle passat.

No obstant això, des del moment en què s'inicia la conformació, infància i

minoritat han desplegat un vincle dialèctic, de manera –afirma Uriarte– que:

"una historia del «menor» es una historia «penosa» de la infancia; una historia de la
infancia sin una historia del «menor» es acrítica y parcial."

(Uriarte, 1999, p. 30)

Els infants esdevenen menors per mitjà d'un procés d'estigmatització de la

pobresa, assentat conceptualment en la categoria d'abandonament material o

moral, que, tal com veurem seguidament, guarda una vinculació estreta amb

la noció de risc social. Menor es concep en termes de dèficit, de desemparament

i d'incapacitat; per això resulta un "producto residual de la categoría infancia",

en paraules de García Méndez (1994, p. 76).

En síntesi, ser menor representa ser un hereu de mancances, precisament en

relació amb aquells atributs que van definir la infància en clau moderna: la

filiació i l'educació.

Segons Susana Iglesias (2000, p. 4), el terme abandonament prové del franco-

provençal bann, que significava 'signe d'autoritat, ordre de càstig', i del francès

laisser à bandon, 'deixar en poder d'algú amb autoritat'.

A més, bandon incloïa una altra accepció: 'tractament a discreció, tractament

arbitrari'.

Actualment abandonament és conceptualitzat com a renúncia o negligència i,

entre els sinònims d'abandonat, es troben desatès, negligent i brut.

Nota

L'expressió hereu de mancances
pertany a Mara Costa i Rafael
Gagliano (2000).
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Coincidentment, Dolto (1993) ens adverteix que, en la literatura medieval de

l'Europa occidental, l'infant ha ocupat el lloc del pobre, quan no de l'empestat

o del pària.

Recordem, en aquest sentit, que la literatura espanyola corresponent als segles

XVI i XVII ens ha llegat un tipus d'infància perfectament identificable a la fi-

gura del bergant. Bergants famosos com el Lazarillo de Tormes, el Buscón o

Estebanillo Gonzáles són, en general, infants abandonats o expòsits que rela-

ten en la novel·la les seves aventures i dissorts quotidianes (Sánchez Marín i

Oviedo, 1990).

Al seu torn, els cossos jurídics que van categoritzar la infància al llarg del

segle XX en el món occidental i que van marcar l'actuació dels dispositius

públics d'atenció, van seleccionar per a la consagració normativa de l'estat

d'abandonament determinades situacions associades a quadres de pobresa.

Legislació per a la infància

En un context de propagació i institucionalització de les concepcions del Moviment dels
Reformadors, són introduïdes –entre 1919 (Argentina) i 1939 (Veneçuela)– a Amèrica
Llatina legislacions específiques per a la infància, pràcticament, a tots els països llatino-
americans. Vegeu Platt (1982). Los "Salvadores del Niño" o la invención de la delincuencia.
Mèxic: Siglo XXI.

L'infant abandonat és, en aquest sentit, l'infant pobre, o el que és gairebé igual,

l'infant en situació de risc�social�o�en�situació�irregular, tal com el va ano-

menar, precisament, la Doctrina de la Situació Irregular de la Infància al llarg

del segle passat.

Els enunciats disposats per a anomenar aquesta situació d'"abandonament" en

l'àmbit de la infància generalment provenen d'una responsabilització parental

o, més àmpliament, familiar, en virtut de les dificultats experimentades en el

compliment de les funcions parentals modernes de provisió i protecció.

En aquest sentit, el "risc social" o la "situació irregular" en relació amb la infàn-

cia fan referència a les dificultats per al compliment adequat de les funcions

paternes que són avaluades –semblaria que prescindint en certa manera de les

dificultats socialment inscrites en una societat de classes– des dels dispositius

d'atenció social.

Llavors, en "risc social" es troben, amb matisos, aquells infants –menors– amb

una família "desintegrada", amb "dificultats de vincle", amb una mare "aban-

donista" o un pare "absent", que no van aconseguir recolzar la culminació del

sistema educatiu primari dels seus fills grans, que no va aconseguir la con-

tenció necessària per a evitar la situació de carrer, el consum problemàtic de

substàncies psicoactives, la venda al carrer, la mendicitat, la prostitució, la

maternitat adolescent, o que té antecedents sanitaris relacionats amb la salut

mental, l'alcoholisme, la privació de llibertat, o de pautes violentes en els seus

vincles.

Lectura recomanada

F. Dolto (1993). La causa de
los niños. Barcelona: Edicio-
nes Paidós.
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Ens interessa subratllar que l'abandonament es va concebre des de la pers-

pectiva tutelar, estretament lligat a la criminalitat. Això va permetre instal·lar

certa circularitat explicativa entre l'abandonament i la infracció, de tal manera

que tard o d'hora el subjecte abandonat esdevé infractor.

Aquesta conceptualització ha permès a Carlos Uriarte (1999, p. 40) afirmar

que "el riesgo social es el abandono formulado en términos de pronóstico",

que en definitiva criminalitza i institucionalitza l'abandonament vinculat a

la pobresa, en virtut que el pronòstic del risc social, més que representar la

possibilitat d'un dany per a l'infant, ho és per als altres i equipara risc amb

perillositat.

D'aquesta manera la vinculació històrica entre pobresa i perillositat s'instal·la

en el camp de la infància i sembla cobrar vida pròpia. Així, la pobresa resulta

criminalitzada i "el abandono es construido punitivamente" (Erosa, 2000).

És en aquest sentit, observa Erosa, que la categoria d'abandonament moral

guarda una gran similitud amb la definició d'"estat perillós" corresponent a la

població adulta, i agrega:

"vincular abandono, riesgo social y estado de pre delincuencia, tiene su culminación en el
período nacional-socialista con la Escuela de Kiel que fundamenta la intervención sobre
el ciudadano en razón de ser un ser diferente al "normal" para la ideología dominante."

(Erosa, 2000, p. 17)

Com a resultat d'aquest procés sociohistòric del qual hem estat analitzant els

substrats conceptuals més rellevants, emergeix la figura del "menor abando-

nat-delinqüent", una espècie de "subjecte bicèfal indiferenciat", tal com el va

denominar García Méndez (1992).

Abandonament i la infracció es transformen, segons Uriarte, en una empremta

personal, en una cosa que pertany a l'ésser del subjecte:

"no se trata tanto de un adolescente en abandono o en infracción, sino de un abandonado
y de un infractor [...], toda la matizada riqueza de su personalidad, sus potencialidades, su
cultura de vida, la imagen de sí mismo, su autovaloración o su desvalorización, su ser y su
querer ser, sus estilos de vinculación, se contaminan y se uniformizan bajo la calificación
de infractor o abandonado [...] un momento o un perfil de su vida en relación se vuelve
él, lo contamina, posterga sus atributos individuales y colorea su interacción social."

(Uriarte, 1999, pp. 27-28)

Recordem la preocupació insistent de Foucault –encara que vinculada amb la

criminalització adulta suggeridora per a l'àmbit de la infància– sobre el fet que

la justícia posa com més va més de relleu el criminal com a subjecte de l'acte

alhora que sent la necessitat de creure que jutja un home tal i com és i pel que

és. En definitiva, afirma Foucault (1996, p. 178), "¿no se concede a la sociedad

derecho sobre el individuo a partir de lo que él es?".
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El menor�infractor�o�abandonat ha de configurar una versió estereotipada i

estigmatitzada de la infància.

En conseqüència, es configura un perfil, pel que sembla compost per dues ca-

res, una de negativa i una altra de tova. La primera recull aspectes com impul-

sivitat, tolerància baixa a les frustracions, passatge fàcil a l'acte, acció en lloc de

llenguatge, etc. La cara tova del "menor" apareix de la mà de l'abandonament,

de les necessitats afectives, les recerques desesperades d'afecte i l'afectivitat

destruïda (Cheroni i Leopold, 2000).

D'aquesta manera es conforma el perfil d'un subjecte que té la propietat de

provocar socialment, i de manera simultània, sentiments de temor –rebuig– i

de compassió– benevolència. Per tant, es desplega una coexistència permanent

entre el que està per a encausar, sufocar, reprimir, limitar, amputar, i el que

caldria omplir, alimentar amb afecte i amor, i que ens recorda molt les bases

de conformació de la infància moderna.

Podem concloure que la infància té un lloc com a categoria específica fona-

mentalment quan es visualitza com a víctima d'abusos, privacions, maltracta-

ments –i això bàsicament dins del medi familiar i amb el lloc del maltracta-

dor ocupat en especial per l'adult home– o com a victimari, generalment en

una fase posterior del desenvolupament infantil (adolescència) per mitjà de la

denominada genèricament violència�contra�la�societat.

En definitiva, semblaria que la infància és notícia o bé quan se n'abusa o bé

quan fa actes qualificats de violents.

En el moment en què es disposa la intervenció pública, ja sigui en nom de

l'empara i de la protecció o de la repressió i la rehabilitació, la institucionalit-

zació –generalment amb efectes devastadors per a infants i adolescents– no ha

presentat obstacles històricament seriosos. Això ens fa pensar, observa García

Méndez (1994, p. 41) "que la protección mucho más que constituir un derec-

ho, resulta una imposición". Aquesta imposició segurament prové de la con-

cepció punitiva de l'abandonament.

2.2. Els dilemes històrics del desemparament: entre la protecció i

la vigilància

Consagrada, doncs, la indiscriminació entre l'abandonament i la infracció, en-

tre l'abandonat i l'infractor s'abona la idea del menor�com�a�enemic –utilit-

zant una expressió de Giorgi Agamben (2004)– i se sosté un règim d'excepció

permanent, en el qual s'habilita la intervenció sobre infants i adolescents des

d'una concepció que els criminalitza sistemàticament.

Lectura recomanada

A. Cheroni i S. Leopold
(2000). Acerca de la construc-
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Donzelot afirma, fent referència al procés històric francès d'atenció pública a

la infància, que la categoria d'"infants inadaptats" desplega en els aparells de

tutela un "mètode d'anàlisi" que permet:

"codificar, refundir en un mismo molde, las categorías de niños que dependían bien de lo
judicial (niños delincuentes), bien de lo asistencial (infancia desgraciada y abandonada)."

(Donzelot, 1979, p. 147)

Les conseqüències pràctiques d'aquesta conceptualització són, a part d'això,

rellevants en el moment d'implementar l'atenció pública sobre l'univers de la

infància pobra, minoritzada, precisament, en termes d'abandonament i infrac-

ció.

La utilització d'una codificació única, d'una etiologia homogènia, conclou

Donzelot (1990, p. 148), "proporciona al juez un instrumento decisivo para la

aprensión de todo niño con problemas".

Es disposa així, sobre els menors, com ho ha assenyalat García Méndez:

"una intervención estatal discrecional", de manera que "la extensión del uso de la doctrina
de la situación irregular, resulta inversamente proporcional a la extensión y calidad de
las políticas sociales básicas."

(García Méndez, 1994, p. 79)

Per a aquest "menor abandonat-delinqüent" del qual hem estat parlant, es dis-

posarà un model d'atenció de naturalesa compassiva repressiva que alhora que

enuncia, des d'una perspectiva tutelar, la protecció de la infància abandonada,

assumeix, des de posicions defensistes, el control de la infracció.

Des d'aquesta perspectiva, el sistema de protecció:

"confundirá en muchas ocasiones el cuidado por el bienestar del niño con el mero enci-
erro disciplinario."

(Moras, 1992, p. 45)

Així com per a la infància la família i l'escola exerciran les funcions de socialit-

zació i control, per a la minoritat es recorrerà a l'estructuració d'un dispositiu

diferenciat de control: el Tribunal de Menors, màxima proposta del moviment

dels reformadors, les orientacions del qual al començament del segle XX van

impactar en tota la cultura jurídica occidental orientada a la infància.

Quina distinció significativa, entre diversos aspectes, assumeix l'actuació pú-

blica envers els menors?

Moviment dels
reformadors

El moviment dels reformadors,
originari dels Estats Units, bre-
gava per un tracte legal dife-
renciat d'infants i adults i, per
tant, per una normativitat i
llocs específics d'internament
per als primers. El 1889, a Illi-
nois, conformen el primer Tri-
bunal de Menors.
Per a una anàlisi detallada i crí-
tica vegeu A. Platt (1982). Los
"salvadores del niño" o la inven-
ción de la delincuencia. Mèxic:
Siglo XXI.
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A partir de l'escissió històrica de l'univers de la infància i la construcció con-

seqüent de la "minoritat" –com a segment d'infància�devaluada– les políti-

ques públiques d'atenció van delinear al llarg del segle XX una mena de "cor-

redors i passadissos" preestablerts per al trànsit social dels "menors".

En aquest sentit, Mara Costa i Rafael Gagliano afirmen que:

"pasaje al ámbito de la minoridad implica el habitar y recorrer un único lugar, inicial y
terminal. El lugar del niño es por oposición, una estación inicial con futuro abierto [...]
el fracaso de las instituciones de la minoridad transitó por corredores y pasadizos que
condujeron a formas juveniles y adultas de aislamiento, violencia, adicción, delincuen-
cia: cárceles y psiquiátricos resultaron ser estaciones terminales de un viaje que se inició
tempranamente en la distinción binaria de la niñez."

(Costa i Gagliano, 2000, p. 77)

En temps d'individualització i inseguretats creixents, quina vigència tenen

avui aquestes orientacions medul·lars de la perspectiva tutelar? I les seves con-

seqüències operatives?

2.3. Adéu a la infància? Notes sobre la desrealització de la

infància al començament del segle XXI

"Tot concepte representa una voluntat de comprensió i no l'esgotament com-

prensiu dels fenòmens", escriu Ribes (2002, p. 155). Aquesta afirmació li pos-

sibilita introduir la idea que, si la concepció d'infància remet a una construc-

ció històrica, els mateixos conceptes que la defineixen són, en conseqüència,

condicionats pels contextos en els quals sorgeixen, posats constantment en

tensió per les èpoques futures i les noves exigències que desencadenen.

Per això tota construcció conceptual –que implica una denominació i una de-

limitació abstracta de fenòmens– es manté en esdevenir permanent.

Col·locar la qüestió del final�de�la�infància semblaria no adir-se, de moment,

amb la visibilitat i la rellevància que la temàtica de la infància ha adquirit

en els debats públics en els últims vint anys, posteriorment a la difusió de la

Convenció Internacional dels Drets de l'Infant.

Tampoc no semblaria compassar l'ampliació notòria del camp d'estudis i recer-

ca sobre les temàtiques diverses que la concerneixen, provinents de diferents

formacions disciplinàries: antropologia, psicologia, dret, pedagogia, estudis de

llenguatge i comunicació, i sociologia, entre altres.

No obstant això, el segle�de�l'infant, tal com Edouard Claparéde va denominar

el segle XX –sintetitzant així un moviment de reivindicació de la infància–

interpel·la al límit el que el discurs modern anomena infància.

Ens diu Norma Barbagelata que:

Lectura recomanada

R. Ribes (2002). Tudo
ao mesmo tempo ago-
ra: considerações sobre a
infãncia no presente. A J.
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"desierto –la muerte, eso que siempre es idéntico para todos– llega cuando los niños de la
calle, los niños de la guerra, los zapatos de los niños de Auschwitz, tensan al límite lo que
una cultura, un discurso, nombra como niño [...]. También desde otros lugares, donde no
hay guerra, donde hay casas enormes, cómodas, donde la acumulación, la abundancia y
el derroche; allí también se describen infancias desnudas [...]. O lo que encontramos en
la clínica, lo que relatan pacientes adictos: infancias donde no hubo niño para nadie."

(Barbagelata, 2004, p. 38)

Serà, com afirma S. Duschatzky (2004), que les formes actuals d'existència fan

esclatar qualsevol categoria ordenadora i que ens van quedar els noms –jove,

infant, adult– sense la cosa que anomenen?

Ja fa més de deu anys que el pedagog argentí Mario Narodowski (2004)

col·locava l'interrogant sobre l'existència de la infància. Reconeixia llavors que

la idea del final de la infància ja havia estat introduïda per N. Postman al co-

mençament dels anys vuitanta.

En la seva tesi, Postman assenyalava que l'accés sense restriccions a la informa-

ció constitueix una variable fonamental i de pes suficient per a donar compte

de la desaparició actual de la idea moderna d'infància.

Aquesta formulació és represa per Narodowski per a donar fonament a la seva

afirmació que la infància moderna es reconverteix i assumeix formes arquetí-

piques, fugant i constituint dos grans pols: la infància�hiperrealitzada i la

infància�desrealitzada:

• La infància�hiperrealitzada és compresa com la infància de la realitat

virtual, la que es realitza per mitjà d'Internet, computadores, canals de

cable i vídeo. És la infància que semblaria que no necessita el món adult,

ja que la realització prové del maneig eficaç de les noves tecnologies de la

comunicació. És més, no solament no depèn de l'adult, sinó que sembla

que el guiï i així altera els paràmetres moderns d'obediència i submissió

infantil.

• La infància�desrealitzada, igual que l'anterior, també semblaria invertir la

seva modalitat de relació amb el món adult, però la seva independència i

autonomia provenen de ser al carrer o treballar a edats molt primerenques

per a aconseguir sobreviure. La relació d'aquests infants amb la informació

i el coneixement està marcada per l'exclusió.

Per tant, en paraules de Narodowski, la "infància de la realitat virtual" i la de

la "dura realitat real" –com a figures que tenen accés a les tecnologies més mo-

dernes del segle XXI, des de la privacitat de la llar i figures que recorden les "in-

tempèries" del segle XIX– constitueixen els dos pols de fuga de la infància mo-

derna i en la seva processualitat sotmeten a qüestió la seva pròpia existència.

Lectura recomanada

N. Postman (1994). The
Disappearance of Childhood.
Nova York: Vintage Books.
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Continuant amb aquesta reflexió, recordem que en els estudis relativament

recents d'Alberto Minujín (1999) sobre la vulnerabilitat i l'exclusió a Amèrica

Llatina, l'autor identifica les figures de l'infant del carrer i de l'infant consu-

midor, les dues experiències vitals que operen com a cares contrastants de la

polarització social creixent. Hi podem observar els pols de fuga de la infància

moderna que repreníem de Narodowski.

D'aquesta manera, com afirma Sandra Carli:

"deterioro social, consumo ampliado y acceso desigual al consumo se combinaron de
modos paradójicos."

(Carli, 2006, p. 29)

Recordem que a l'empara de les orientacions emanades de la Convenció Inter-

nacional dels Drets de l'Infant, Emilio García Méndez assenyalaria la possibili-

tat que la dècada dels noranta es transformés en una dècada guanyada per a la

infància. Era l'última possibilitat que li restava al segle XX per a saldar l'antiga

profecia de Claparéde, que esmentàvem anteriorment.

Lectura recomanada

A. Minujín (1999). La gran
exclusión. Vulnerabilidad y
exclusión en América Latina.
A D. Filmus (Comp.), Los no-
venta. Política, sociedad y cul-
tura en América Latina y Ar-
gentina de fin de siglo. Buenos
Aires: Eudeba / Flacso.

Però això no solament no va succeir, sinó que tal com ha enunciat Carli (1999),

"la paradoja central de los noventa" caracteritzada per la convivència de demo-

cràcia política, exclusió i empobriment –i que encara mostra les seves línies de

continuïtat– va assumir en relació amb la infància manifestacions singulars:

drets enunciats, infantilització de la pobresa i mercantilització creixent dels

béns i serveis per a la infància.

D'una banda, des d'una primacia visible del discurs jurídic es va tornar he-

gemònica una representació d'infància des de la perspectiva dels drets dels in-

fants i es va instal·lar una retòrica que els concep en termes de "subjectes de

dret" o al·ludeix a l'"interès superior de l'infant" com a principi rector per a la

dilucidació de conflictes que es refereixin a la infància.

Alhora, el camp de la infància va desenvolupar signes de regressió en els plans

social, econòmic i cultural que van ubicar els infants com el segment etari més

desfavorit de la població a escala mundial.

La pobresa instal·lada en infants i joves no és exclusivament una constatació

estadística. Constitueix diverses maneres d'habitar el món, signades pel pati-

ment i els trànsits socials preestablerts; és, en termes de Narodowski, la con-

creció de l'existència de la infància�desrealitzada.

Néixer i créixer –o "salvar el cos", com assenyala P. Baudry (2003)– no és su-

ficient per a garantir la vida ni per a assegurar a infants i a joves un lloc de

ple dret dins del vincle social. Sobretot quan l'existència semblaria transitar

dolorosament i el futur no ofereix horitzons variats i possibles d'assolir.

Lectura recomanada

S. Carli (Comp.) (1999). De
la familia a la escuela. Infan-
cia, socialización y subjetivi-
dad. Buenos Aires: Santillana.



© FUOC • PID_00160494 33 Aportacions des de l'àmbit social per a l'acció socioeducativa

En aquests trànsits, com afirma C. Michel (2003), la vida "se usa", però "no

se goza".

Què irromp avui de nou, es pregunta Narodowski, si la pobresa és inherent al

capitalisme i la infància no hi és indemne?

Succeeix que la modernitat havia construït un relat polític, que suposava que

la infància pobra seria "salvada" per les institucions disposades per a la seva

atenció i reproducció: la família, l'estat i l'escola.

Avui, totes aquestes es presenten com a institucions esclatades. Aquesta ex-

pressió correspon a A. M. Fernández, que, en relació amb les institucions

(l'escola, la universitat, la família, la fàbrica, l'estat), expressa: "No estallaron ni

están estalladas. Son estalladas. Funcionan de un modo particular. Presentan

una suerte de desfondamiento institucional que es difícil de teorizar" (Fernán-

dez, 1999, p. 16). La novetat, conclou Narodowski és:

"que comienza a aceptarse la idea de que no va a haber realización propiamente infantil
de esos chicos, y que a lo sumo, el Estado, o las organizaciones no gubernamentales
tienen que efectuar políticas de compensación. Ya no hay filántropo ni educador que los
integre a la posibilidad de hacerlos dependientes y heterónomos."

(Narodowski, 2004, p. 132)

Per això ja no és possible tornar seguint passos d'Oliver Twist.

Els portadors dels somnis per venir veuen, doncs, hostilitzada la seva realitza-

ció present –no hi haurà realització pròpiament infantil d'aquests nois– i, per

tant, també resulta invalidada la seva projecció futura. Interrogat sobre com li

agradaria viure, un adolescent formulava el seu futur en termes regressius, és

a dir, negant la seva possibilitat de realització:

"No sé, me gustaría seguir como estaba antes, en la escuela, y no pensar en nada, nada
más en ir a la escuela. No hacer más nada."

(Abal et al., 2005, p. 148)

D'altra banda, com ja hem assenyalat, l'altra figura que s'introdueix en aquest

univers paradoxal, com a resultat de la mercantilització creixent dels béns i

serveis disposats per a la infància –en el marc d'una societat�"McDonalditza-

da"– és la figura de l'infant consumidor.

A partir d'una investigació feta recentment per Viviana Minzi (2006) a

l'Argentina sobre les representacions de nen/nena en els anuncis publicitaris

televisius de productes de circulació massiva destinats a la infància, l'autora

no dubta a afirmar que tant en els mitjans de comunicació com en el mercat es

consoliden com a nous agents de socialització, "aportan una nueva acepción

a la definición de infancia: el niño como cliente".

Societat "McDonalditzada"

L'expressió correspon a G. Rit-
zer (2002). La Mcdonalización
de la sociedad. Un análisis de la
racionalización en la vida cotidi-
ana. Barcelona: Ariel Sociedad
Económica.
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Des de la seva perspectiva, la publicitat, mentre promociona productes, mo-

dela�l'infant que consumeix.

Aquesta infància resultant, afegeix M. Bernal (2006), semblaria allunyar-se

dels arquetips infantils propis de la modernitat i, entre els seus trets nous,

s'observaria l'adultització en els seus hàbits, la vestimenta i el llenguatge.

Així, comença a prendre força la figura d'un infant�autònom, recognoscible

pel mercat com un subjecte i, per tant, integrat en la societat de consum.

Reguillo assenyala que, tal com hem observat anteriorment, la modernitat va

concebre la infància i a la joventut com a etapa de preparació –quarantena–

per al futur que vindrà:

"mientras que para los jóvenes el mundo está anclado en el presente, situación que ha
sido finalmente captada por el mercado."

(Reguillo, 2000)

Barbagelata ens convoca a pensar que estem:

"al borde de la desaparición de un modo de concebir, experimentar, transmitir lo infantil".

I que això ens remet "a los adultos, al lazo social y a todo el conjunto con una renovación
del enigma respecto de lo humano. Un borde, entonces: que niño deje de decir niño,
que el portador eterno de la infancia desaparezca para siempre. ¿Qué será de nosotros
sin infancias?"

(Barbagelata, 2004, p. 39)

A partir de l'afirmació òbvia que infància i democràcia no és una qüestió re-

solta i que evidentment "conocemos más los problemas que las posibles solu-

ciones". Bustelo (2008) proposa la infància com "otro comienzo".

La tasca, per tant, no serà, segons Bustelo:

"el abandono de la infancia sino el retorno a la misma, esto es, a la indeterminación
inicial del hombre de la que nació y continua naciendo. Allí está la libertad, allí está lo
posible."

(Bustelo, 2007, p. 168)

En definitiva, la infància entesa com a inici, com a projecte inacabat i obert al

que és nou, ens dóna la possibilitat, com li agradava assenyalar a Baratta, de:

"pasar de la política como simple administración del statu quo o como gestión eficiente
de lo que hay es decir, forma formata, a la política como proyecto de sociedad o forma
formans."

(Baratta, 1995, p. 13)

Lectura recomanada

E. Bustelo (2008). El recreo de
la infancia. Argumentos para
otro comienzo. Buenos Aires:
Siglo XXI.
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No podríem transcendir la màscara adulta de l'experiència, com diria Benja-

min (2008, p. 18) –inexpressiva, impenetrable, sempre igual– i incorporar per a

les qüestions que ens incumbeixen l'art dels taoistes tal com el practica l'infant

davant del llibre de contes?

"No es que las cosas emerjan de las páginas, al ser contempladas por el niño, sino que éste
mismo entra en ellas, como celaje que se nutre del policromo esplendor de ese mundo
pictórico. Ante su libro iluminado, practica el arte de los taoístas consumados; vence
el engaño del plano y, por entre tejidos de colores y bastidores abigarrados sale a un
escenario donde vive el cuento de hadas."

(Benjamin, 1989, p. 73)
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Resum

En el text exposat procurem contribuir a la comprensió d'algunes de les

perspectives teòriques que actualment emfatitzen, de manera coincident,

l'existència de processos creixents d'individualització, en el marc d'una socie-

tat que des de l'últim quart del segle XX ha estat experimentant canvis societa-

ris importants en els quals és possible observar un aprofundiment significatiu

de les desigualtats socials existents.

En les coordenades d'època presentades, centrem l'atenció en la noció de risc

social a l'efecte d'enunciar les conseqüències conceptuals i operatives d'aquest

bagatge teòric en el camp de la infància, les quals reconeixem que són de llarga

data i d'incidència rellevant en la distinció binària històrica entre infància i

minoritat.

En aquest sentit, destaquem la tensió històrica –entre protecció i repressió–

que els dispositius públics d'atenció de la infància minoritzada han manifestat

al llarg del segle XX, alhora que introduïm alguns interrogants sobre la seva

vigència o caducitat.

Finalment, incloem algunes notes històriques per recuperar les bases moder-

nes de configuració de la infància a fi d'enunciar algunes problematitzacions

que sotmeten a qüestió la validesa dels seus atributs fundacionals.
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Activitats

1. A partir de la lectura del text que s'exposa a continuació, se suggereix:

a) Reflexionar sobre la vigència o caducitat de les idees que s'hi presenten.

b) Quines conseqüències poden tenir aquests supòsits per a la tasca educativa?

"Dice una máxima trillada pero cierta, que es más fácil y mejor prevenir el mal que curarlo; y
en nada es más cierta esta máxima que en relación con la delincuencia. Destruir la simiente
del crimen, sacar sus fuentes, matarlo en el huevo, es mejor que la represión, y aún que
la reforma del criminal [...]. Su indigencia, su vida vagabunda, sus depravados hábitos, su
condición harapienta e inmunda, impiden que los admitan en las escuelas ordinarias. De esta
clase de desharrapados es de donde se están reclutando continuamente nuevos criminales,
y así seguirá siendo mientras se permita su existencia. Nacieron para el crimen y para él los
criaron. Hay que salvarlos."
E. Wines.

(Representant del moviment dels reformadors dels Estats Units. La citació és extreta d'A. Platt
(1982). Los "Salvadores del Niño" o la invención de la delincuencia. Mèxic: Siglo XXI.

2. Aquesta situació que s'exposa a continuació és recollida d'un expedient judicial.

Se suggereix:

a) Vincular aquest relat al tema dels processos creixents d'individualització social.

b) Des de la perspectiva de l'educador social, quin seria l'aportació que es podria fer en aquesta
situació?

Nom: N
Sexe: masculí
Edat: 15 anys

Detenció policial:
El detenen amb una motoserra robada.
És derivat a institució pública d'atenció i després és lliurat a la seva àvia.
Conviu amb la seva àvia materna (treballadora domèstica) i el seu avi matern (jubilat)
Pare desconegut.
Mare no es registra contacte.
Consumeix marihuana i alcohol des dels 12 anys.
Consumeix pasta base de cocaïna.

Perícia�psiquiàtrica:
Actitud de desgana i col·laboració escassa amb l'entrevistador.
Aprimat, descurat i gens polit.
Tatuatges a tots dos avantbraços.
Pensament concret amb expressivitat escassa.
Adolescent de 15 anys, amb antecedents de trastorns de conducta, des de l'etapa escolar, que
no va acabar.
Presenta trastorn per abús de pasta base de cocaïna d'evolució relativament breu.
Presenta un nucli familiar que fins al moment és continentador, però que, en aquest moment,
no es pot continuar fent càrrec de l'adolescent.
Se suggereix derivació immediata a (centre d'atenció d'addiccions) a l'efecte del tractament
per instituir, que hauria de ser, en aquest moment, en règim d'internament.

1a�audiència�judicial:
L'adolescent manifesta que reconeix que consumeix. És conscient del dany que el consum
li pot ocasionar i que la droga el pot matar. Igualment manifesta que ell ho pot deixar tot
sol, ja que consumeix quan vol.
Àvia: l'adolescent va demanar ajuda i ella està disposada a donar-li ajuda, està d'acord amb
l'internament al (centre d'atenció d'addiccions) o a un altre lloc.

Resolució�de�l'audiència:
L'adolescent ha de ser protegit en el seu dret a la vida, dignitat, salut i educació i d'acord amb
el que s'ha editat en els cossos normatius corresponents, per la qual cosa es disposa l'ingrés en
un règim d'atenció a temps complet de manera immediata en una residència especialitzada,
si és possible, al (centre d'atenció d'addiccions), que i se li faci el tractament per a la seva
addicció.
Mantenir l'efecte (motoserra) en dipòsit.
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Deriva a institució d'atenció a temps complet per a ser ubicat en un centre especialitzat (cen-
tre d'atenció d'addiccions)

Informe�psiquiàtric�(centre�d'atenció�d'addiccions):
L'adolescent refereix consum de pasta base de cocaïna. S'enquadra en trastorns de conducta
de tipus antisocial. Considerem convenient ingressar-lo en un centre d'atenció permanent i
es pot presentar al centre d'addiccions de manera ambulatòria. Per a això s'haurà d'inscriure
en llista d'espera i se li comunicarà quan hi hagi disponibilitat. No és possible admetre'l en
règim d'atenció permanent perquè actualment totes les places estan ocupades.

Informe�del�centre�d'atenció�permanent:
No té places disponibles, per la qual cosa s'autoritza el lliurament a la seva àvia amb la con-
dició que es presenti al centre d'atenció d'addiccions de manera ambulatòria.
Si no, el centre vol ser informat per a prendre altres mesures.

2a.�audiència�judicial:
Àvia: l'adolescent està treballant. El (centre d'atenció d'addiccions) no tenia lloc, igual que el
centre. Va optar per (un altre centre d'atenció d'addiccions), 200 USD per setmana. Va haver
de demanar un préstec per a això, va quedar endeutada, però no aconseguia cap altra opció.
Explica que el canvi de l'adolescent va ser radical i ja li van donar l'alta. El tractament va
durar 6 setmanes. Exhibeix constància del tractament.
Defensa: ja que està recuperat de la seva addicció a les drogues, se sol·licita l'arxivament.
S'arxiva.

3. A partir de l'extracte d'informe tècnic psicosocial que s'exposa a continuació, se suggereix
reflexionar sobre les categoritzacions que es disposen, des de discursos professionals, sobre
el subjecte d'atenció.

Nom: J
Sexe: masculí
Edat: 13 anys

Centre d'atenció diürna
Informe tècnic (àrea psicològica i social)

[...]
Es va acordar amb J el respecte de les normes mínimes de la convivència, respecte per l'altre
i per si mateix, ja que a causa de la seva mala conducta s'excloïa de moltes de les activitats
recreatives.
[...]
Es tracta d'un adolescent amb molta tendència a la transgressió de la norma, impulsiu i que
tendeix a establir relacions d'explotació amb els altres.
Ha resultat molt danyat per l'abandonament patern. No hi ha un referent masculí des del
pla afectiu i moral, motiu pel qual roman molt aferrat a la seva mare.

Se suggereix que J accedeixi a un programa d'adolescents que treballin amb nois amb perfil
de carrer, perquè, encara que no estaria en aquesta situació, reuneix un perfil similar.

També cal considerar que ja té 13 anys i de nou cursa tercer any de l'educació primària,
després d'haver repetit en anys anteriors, a causa de problemes de conducta (ja que l'any
passat estava a segon).
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