
 
 

ESTADO E POLÍTICAS CULTURAIS PARA A INFÂNCIA: 

qual é o lugar da criança? 

 

Maria Edneia Gonçalves Quinto
1
 

Francisco Silva Cavalcante Junior
2
 

 
Resumo 

 
A comunicação discute as relações entre Estado, Política 
Cultural e Infância, no atual contexto das políticas públicas. 
Para a presente reflexão o recorte é o lugar da criança nas 
ações culturais da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. A 
partir das categorias “infância” e “criança” ao longo da História 
até os nossos dias, apresentam-se formas dialogais de 
repensar as práticas, pensamentos e modos de participação 
das crianças, mediados pelo adulto na solidificação de tais 
políticas e do embate de conceitos como o “devir-criança” 
deleuziano pode ajudar a desconstruir.  
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                                               Abstract 
The communication discusses the relations between State, 
Cultural Policy and Childhood, in the current context of public 
policies. For the present reflection the clipping is the place of 
the child in the cultural actions of the Secretary of Culture of the 
State of Ceará. From the categories "childhood" and "child" 
throughout history to the present day, there are dialogical ways 
of rethinking the practices, thoughts and modes of participation 
of children, mediated by adults in the solidification of such 
policies and the Concepts like the Deleuzian "devir-child" can 
help to deconstruct. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo apresenta reflexões em andamento sobre as relações 

entre Estado e Políticas Culturais para a infância que vêm sendo desenvolvidas na 

pesquisa em nível de Mestrado em Avaliação de Políticas Públicas3 (UFC), 

provisoriamente intitulada: Avaliação da trajetória de criação do Plano Cultura Infância 

do Ceará, entre 2014 e 2016: diálogos e paradoxos entre sociedade civil e Estado. 

 

2. ESTADO, CULTURA E POLÍTICA CULTURAL  

 

Para discutir a elaboração do Plano Estadual de Cultura para a Infância, foi 

realizado, de 28 a 30 de março de 2014, no Auditório da Escola Porto Iracema das 

Artes, em Fortaleza (CE), um encontro de gestores e articuladores de políticas 

públicas para a infância. Considerando a multiplicidade dos aspectos constituintes das 

relações entre Estado e Políticas Culturais, o Ceará despontava naquele contexto, 

como o primeiro Estado a ter um Plano de Cultura para a infância. O encontro, 

organizado pela Secretaria de Cultura do Ceará e por Emídio Sanderson, Diretor do 

TIC - Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará, teve a participação do 

Secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura à época, Américo Córdula, da 

Secretária Adjunta da Secretaria Estadual de Cultura do Ceará SECULT, Ana Márcia 

Diógenes e da representante do Grupo de Trabalho – GT Nacional de Cultura para a 

Infância, Karen Acioly. Compareceram 50 representantes da sociedade civil e de 

órgãos públicos, que fizeram a discussão das propostas do Plano, em 05 GTs: 

Cidadania e Diversidade Cultural; Patrimônio Cultural; Educação e Cultura; 

Comunicação e Cultura; e Linguagens Artísticas, com base no Plano Nacional de 

Cultura (PNC) (Meta 47)4, e no Plano Estadual de Cultura, norteadores para o 

desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais que garantam a 

valorização, o reconhecimento, a promoção e a preservação da diversidade cultural 

existente no Brasil. 
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Naquele período, a proposta do Plano de Cultura para a Infância do Ceará em 

gestação5, visava institucionalizar uma política cultural na qual a criança, fosse 

reconhecida como um indivíduo detentor de direitos. O objetivo era então o de 

levantar, por meio de uma escuta pública, as reais necessidades para a construção de 

um cenário cultural efetivo, para as crianças cearenses, mobilizando diferentes atores 

sociais e culturais. Até os dias atuais, o GT Local fez várias revisões deste documento, 

e a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará abriu um edital exclusivo para as 

atividades culturais infantis. 

 Interessou-nos investigar como se deu a participação da sociedade civil 

neste processo e, principalmente, o engajamento das crianças (em teoria e prática), e 

seus entraves. O desenvolvimento deste tema incide uma reflexão sobre pelo menos 

três outros conceitos básicos: Estado, cultura, e Política Cultural. Em função das 

influências dos diferentes contextos políticos, sociais e econômicos e das formas de 

participação da sociedade civil, o Estado brasileiro vem historicamente ocupando a 

posição de todo poderoso, acima e adiante da sociedade, de um Estado mínimo, 

tecnocrata e sua pretensa neutralidade. A presença das políticas culturais vem sendo 

justificada como progressista, através de um discurso desenvolvimentista, acordante 

com o regime capitalista de apropriação, cooptação e diluição das práticas culturais 

populares, sem colocar em risco, segundo esta óptica, a sua existência (BENJAMIN, 

1994).               

A luta pela continuidade em nosso país, da existência de políticas públicas 

em seus diversos âmbitos e demandas e, para o nosso caso, no campo cultural, 

demarca o embate histórico e conflituoso, entre Estado e sociedade civil, em face dos 

avanços e retrocessos. Nesse sentido, faz-se necessário repensar o acesso como 

direito e não esmola, os seus objetivos, as formas de participação e a formação 

qualitativa dos agentes e atores, diretamente envolvidos em suas práticas, produções 

e expressões, frente ao atual desmonte das garantias dos direitos sociais. Atentar para 

os diferentes sentidos e significados que o conceito de cultura vem assumindo como 

elemento propulsor desta política pública, é sempre um caminho necessário. Afinal, as 

ocorrências dos processos sociais e institucionais, suas práticas e comportamentos, 

estão inseridos em uma complexidade nunca isolada das demais realidades. 

(BARBALHO, 1998). Como produção de sujeitos, cultura não é um que fazer 
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descompromissado, pois em assim sendo, transforma-se em objeto reificado, segundo 

Clifford Geertz que lhe aponta duas características fundante. 

 

Uma delas é imaginar que a cultura é uma realidade 

“superorgânica”, autocontida, com forças e propósitos em si 

mesma, isto é reificá-la. Outra é alegar que ela consiste no 

padrão bruto dos acontecimentos comportamentais que de fato 

observamos ocorrer em uma ou outra comunidade identificável 

– isso significa reduzi-la (GEERTZ, 2014, p. 8) 

 

 

Para Barbalho (1998), a intervenção do Estado brasileiro na cultura é 

centrada nas preocupações com uma possível identidade nacional; marca 

paradigmática dos regimes ditatoriais em nosso país: “Revolução de 30”, Estado Novo 

e Golpe de 1964. Sustenta-se inclusive nesta visão, para criar políticas públicas na 

área cultural. Teixeira Coelho (2008;2011), ao referir-se à cultura brasileira, por 

exemplo, registra esta defesa de alguns estudiosos do século XX, por uma identidade 

cultural supostamente fixa: “a identidade pessoal” “a identidade cultural”. Esta ideia já 

não abarca os estudos sobre o tema, devido ao seu caráter imobilizador, abrangente e 

simplista6. Ao contrário: “Cultura não é o todo. Nem tudo é cultura. Cultura é uma parte 

do todo, e nem mesmo a maior parte do todo — hoje” (TEIXEIRA COELHO, 2008, p. 

14). Diferente de algo estático, sua condição de instrumento de desenvolvimento  

humano e do ponto de vista da política cultural, cultura e identidade, estão em 

constante mutação.7 A concepção processual de cultura, como sendo “adubamento 

dos espíritos”, que dá vida a outra coisa, é cara a Teixeira Coelho. Vejamos: 

 

Aliás, uma das primeiras consequências positivas da noção da 

cultura como adubo é a ideia de processo nela implícita: o 

estrume é o elemento afinal ativo, mas ele mesmo em si não é 

nada, ele mesmo é outra coisa, e outra coisa resultante de um 

                                                      
6
A título de exemplo, Teixeira Coelho (2008) cita a primeira definição etnológica de cultura, do 

antropólogo britânico Edward Burnett Tylor (1871) – Primitive Culture, como sendo:”esse todo 
complexo que compreende o conhecimento, as crenças, adquiridas pelo homem enquanto 
membro da sociedade”.(p.17) 
7
Sobre esta questão Amartya Sen acrescenta: Nossas identidades culturais podem ser 

extremamente importantes, mas não permanecem isoladas e isentas de outras influências 
sobre nossa compreensão e nossas prioridades. (Sen, 2015, p. 124). 



 
 

processo cujas partes têm todas, a mesma natureza verificada 

no conjunto: a cultura como processo, não como um objeto, 

como uma atividade, esta é a ideia chave. TEIXEIRA COELHO 

(2008,  p.19) 

 

Em acordo com esta compreensão processual sobre cultura, Amartya Sen 

(2015) revela o ceticismo ao modo como a cultura é às vezes vista, de forma arbitrária, 

como a determinante básica, inexorável e totalmente independente de situações 

sociais difíceis. Até aqui, percebemos o conceito de cultura como contraposição à 

predileção da dinâmica contemporânea, pela ânsia de preservar algo, no seu estado 

original8. Este é o anátema cultural de Teixeira Coelho (2008, p.18): “Cultura como 

algo a ser eliminado, o que não pode ser adquirido, preservado, passando por uma 

desaquisição cultural”. O receptor interioriza e transforma o conteúdo de cultura, e joga 

fora aquilo que não lhe serve (uso cultural). E, no caso da criança, esse desapego 

ocorre no tempo do agora. Ao contrário disso, temos uma relação superficial, sem 

afetação entre receptor e conteúdo cultural e, portanto, sem alteração de estado para 

ambos (consumo cultural), muito em voga nas políticas culturais de hoje.  

Ampliando a reflexão com base no desenvolvimento humano 

puridimensional, Alfons Martinell (2010) propõe que os entrelaçamentos entre Estado 

e Políticas Culturais devem favorecer o estímulo à criação e ampliação de espaços e 

práticas libertárias, nas quais os sujeitos possam produzir e expressar-se 

culturalmente. As dificuldades de integrar às pautas econômicas e sociais, o campo 

cultural9, por sua vez, decorrem de tentativas que integram a domesticação, o 

imediatismo e contradições, como no caso da Agenda ONU/2030, de Desenvolvimento 

Sustentável, que não incluiu a cultura em seus objetivos, ou no caso da ausência das 

crianças como sujeitos e beneficiários, bem como do direito de participação nos 

espaços e instâncias legitimadoras desta política. São os adultos que definem para 

elas, quais os objetivos, alcances das metas, ações, programas e projetos indicados, 

na área cultural.  

                                                      
8
Teixeira Coelho (2008), sugere a visão de cultura como estrume, esterco, algo em estado, de 

decomposição (folha de árvores, animais e vermes). Fermenta e gera coisas úteis ou 
dispensáveis, sem privilegiar o processo de aquisição. (p.18). 
9
Para aprofundar esta questão consultar: Martinell, Alfons. Aportaciones de la Cultura al 

Dessarrolo y a la Lucha contra la Pobreza.In: Cultura y Dessarrolo: Un Compromiso para la 
Libertad y el bieniestar. Madri: Fundación Carolina, 2010. (p.1-23). 



 
 

Assim, para uma compreensão não redutora da cultura, que ignora ou 

minimiza suas contradições internas e próprias (negatividade), uma distinção tem de 

ser feita entre cultura (estímulo ao desenvolvimento individual e por consequência, o 

social) e barbárie (aquilo que o aniquila, que produz efeitos contrários àqueles 

buscados na cultura e com a cultura). O postulado de Walter Benjamin (1994) segundo 

o qual, todo documento de cultura é ao mesmo tempo, documento de barbárie, é 

central para este entendimento. Neste sentido, é preciso distinguir nos atuais tempos 

de crise maquiado de democracia, o que se opõe à cultura - a barbárie, e aquilo que, 

sendo sua parte integrante, é sua parte negativa.  

Ainda vivemos graves níveis de concentração de renda e de riqueza, 

injustiça fiscal, problemas estruturais no mercado de trabalho e acesso precário aos 

bens e serviços. Faces matizadas de um conjunto histórico de relações de poder e de 

exploração que caracterizam o processo de acumulação da profunda desigualdade 

social brasileira. (FAGNANI, 2016). 

3. QUANDO A POLÍTICA CULTURAL É PARA A INFÂNCIA 

 

É preciso colocar-se diante das questões até aqui levantadas, 

considerando o esgarçamento do elo entre vida, cultura, política e Estado. Desta 

fragmentação emerge soberano o homo economicus e sua racionalidade utilitária, os 

mercados competitivos globais e a redução ao mínimo da intervenção do Estado, 

funcionando como espaços de burocratização e despolitização, a serviço de uma 

lógica exploratória e desumana.  

As Políticas Públicas para a Infância embora na maioria das vezes, 

relegadas a último plano ou integradas ao modo de compensação em outras políticas, 

são também gestadas neste contexto. “A incorporação da cultura nas preocupações 

oficiais faz parte de um movimento geral do sistema capitalista contemporâneo” 

(BARBALHO, 1998, p. 83).  E, no que se refere aos estudos sobre Políticas Culturais 

para este segmento, são ainda poucos, mediante as imprecisões que constituem a 

própria formulação deste conceito e da visão limitada sobre a infância, centrada 

apenas no “ser criança”, resultante de uma lógica de proteção e cuidado, própria da 

Pedagogia Moderna. Isto exige que novas pesquisas aprofundem o tema, 

considerando o lugar ou a ausência da criança, atentando criticamente para o debate 



 
 

surgido especialmente, a partir dos anos 60, no qual a UNESCO10, lançou o 

documento: Política Cultural: um estudo preliminar, como um conjunto de princípos e 

procedimentos norteadores da ação cultural do Estado, sem mencionar a sociedade 

civil. (UNESCO, 1969, p.4). Desde então, a diversidade de suas produções simbólicas 

e culturais e a participação dos agentes (artistas, gestores, técnicos, pesquisadores) 

que a integram como um todo: produtores e gestores culturais,têm forjado vários 

canais de participação, via movimentos sociais, embora fragmentados, reduzidos e/ ou 

muitas vezes cooptados pelo Estado. Nestor Cancline faz a crítica a esse apartamento 

entre Estado, Política Cultural e sociedade civil, afirmando:  

 

Los estudios recientes tienden a incluir bajo este concepto al 

conjunto de intervenciones realizadas por el estado, las 

instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin 

de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades 

culturales de la población y obtener consenso para un tipo de 

orden o transformación social. Pero esta manera de 

caracterizar el ámbito de las políticas culturales necesita ser 

ampliada teniendo en cuenta el carácter transnacional de los 

procesos simbólicos y materiales en la actualidad. (CANCLINE, 

2001, p. 78).  

 

Para Teixeira Coelho (1997), Política Cultural é um programa de 

intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos 

comunitários para satisfação das necessidades culturais da população e promoção do 

desenvolvimento de suas representações simbólicas. Apresenta-se como “o conjunto 

de iniciativas destes agentes, para a promoção, a produção, a distribuição e o uso da 

cultura, a preservação e divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento do 

aparelho burocrático por elas responsável” (p. 293). Alexandre Barbalho (2005), 

estudioso cearense, ao discutir o tema e suas imprecisões, realiza uma crítica à 

Teixeira Coelho, defendendo um enfoque multidisciplinar da Antropologia, Sociologia, 

História, dentre outras disciplinas, além de considerar a participação como elemento 

que a constitui, ampliando esta reflexão: 
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 UNESCO: Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 



 
 

Mas voltemos às lacunas presentes na definição de política 

cultural. Seriam as necessidades culturais da população, tão 

presente nos conceitos até então citados, traduzidos pela 

promoção da produção, da distribuição e do uso da cultura, a 

preservação e divulgação do patrimônio histórico e o 

ordenamento do aparelho burocrático por elas responsável, 

conforme nos descreve Teixeira Coelho? A atuação dos 

agentes envolvidos no propósito de satisfazer tais 

necessidades culturais da população nos parece limitada. Ou 

então, teríamos que desconsiderar aspectos como 

participação, desenvolvimento, pesquisa e consumo cultural 

(BARBALHO, 2005, p. 36). 

 

Para Tânia Araujo (2000) a herança das políticas públicas no Brasil, tem 

como base um Estado de “viés autoritário”, “centralizador”, de “pouca ênfase no bem-

estar,” resultante de um alinhamento com a hegemonia ideológica e política da visão 

neoliberal: menos Estado e mais mercado; mais indivíduos menos coletividade. Dito 

de modo anedótico: “tirem o Estado que o mercado resolve”. (p.269).  O caráter central 

do núcleo das políticas públicas brasileiras no século XX, era a política industrial; as 

demais eram políticas compensatórias. Parece-me que pouca coisa mudou. “De fato, a 

era desenvolvimentista leva a economia brasileira à dependência e ao endividamento, 

constituindo parte significativa do “fardo histórico” na inserção subordinada e periférica 

do Brasil, nos circuitos do processo de acumulação do capital”. CARVALHO (2014, p. 

14).   

Diante desse Estado que ainda possui lugar central na sociedade 

contemporânea, estabelecendo por vezes, relações conflituosas de interesses com os 

diferentes agentes do campo cultural, as necessidades culturais justificam a sua 

intervenção. Nesse sentido, uma política cultural para a infância frente ao Estado, 

deve priorizar o atendimento às necessidades culturais destes sujeitos, considerando 

suas singularidades, interesses e modos de participação. A mirada é o sentido da 

cultura a partir de uma recusa à compulsão: “quando tudo é cultura — a moda, o 

comportamento, o futebol, o modo de falar, o cinema, a publicidade —, nada é 

cultura”, segundo Teixeira Coelho (2008, p.18). Isto ajuda-nos a problematizar o uso 

da cultura como instrumento de políticas públicas para o desenvolvimento cultural da 

infância nos tempos atuais, e os modo que aí incidem de atingir a idade adulta, 



 
 

fortemente impregnados pela compulsão ao apagamento do sujeito criança, sua 

infantilização; para o ativismo de ações e projetos isolados, como mero instrumento 

compensatório e de instrumentalização das demais políiticas (Educação, Saúde e 

Assistência). Amartya Sen (2015) questiona: “Todavia, a pergunta que se deve fazer 

é:”De que modo cultura tem importância?” (p.117). E, em função do art. 59 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 13/07/90) – ECA, que preconiza o apoio 

dos Estados e da União aos Municípios, para que estimulem e facilitem a destinação 

de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas 

para a infância e a juventude, reelaboramos aquele questionamento: De que modo 

cultura importa em uma política cultural para a infância que considere a criança em 

sua presença plena, em movimento, em devir e não em sua incompletude? 

Dito isto, é importante assinalar que para a presente reflexão recorremos 

ao conceito de infância como não cativo à criança enquadrada a partir de uma fase de 

desenvolvimento humano situada entre o nascimento e a puberdade, ou segundo o 

ECA, com idade inferior a 12 anos. Referimo-nos ao “devir-criança” deleuziano que se 

manifesta nas ruas, longe da escola e das instituições, na desterritorialização de 

movimentos e na fuga às formas criadas, para que outros regimes se constituam. Para 

as Políticas Culturais no âmbito da infância, esse olhar ampliado permite rever 

categorias de representação: criança, infância, leis, formas e estruturas, muitas delas 

inoperantes para este contexto. Não se trata de copiar a criança e nem submetê-la à 

adultez. “Devir não é certamente imitar, nem identificar-se. [...] Ele não se reduz, ele 

não nos conduz a ‘parecer’, nem ‘ser’, nem ‘equivaler’, nem ‘produzir’ (Deleuze; 

Guatarri, 1997a, p. 19; 1997b). Não consiste, portanto, em regredir a um estágio 

anterior do desenvolvimento da criança, imitando-a, mas uma involução, ou seja, a 

dissolução das formas criadas. “Preferimos então chamar de ‘involução’ essa forma de 

evolução que se faz entre heterogêneos, sobretudo com a condição que não se 

confunda involução com regressão” (Idem). 

Contrária a esta lógica, segundo Schérer (apud Gallo, 2015), o devir-

criança amplia o conceito de infância, incluindo diferentes agentes (adultos, 

instituições), caminhando na contramão de pensar o universo das práticas culturais 

para a infância, somente em relação à “adultidade”, mas em sua imanência, que não 

cessa de se transformar com aquilo que nela ocorre e a partir dela. Rejeita os pesados 

grilhôes da tradição pedagógica, psicológica e psicanalítica que por vezes, subordina a 

infância a uma significação e temporalidade únicas. Portanto, quando dizemos 

infância, embora mirando-a, não necessariamente referimo-nos apenas à criança. Ao 



 
 

debruçar-nos criticamente sobre este assunto na pesquisa, consideramos “infância” 

como sujeito produtor de cultura assim como os demais agentes que integram essa 

rede.  Desse modo, em função do atrelamento infância-criança proposto nesta 

pesquisa, há uma série de des-entendimentos passíveis de revisão. ”Desse modo, a 

infância se constitui como uma dimensão onde dela participam diferentes agentes 

(crianças, adultos e instituições), que buscam trazer para si e para a sociedade em 

que estão inseridos, elementos que dariam sentido a uma infância como a mais válida, 

a mais significativa” (LOPES, 2008, pp. 62-63). 

O primeiro elemento, de acordo com Brenman (2012), é a compreensão da 

construção diversificada da noção de infância em diferentes culturas: na Grécia Antiga 

os filhos da aristocracia eram educados para assumir suas funções políticas no futuro, 

na cidade-estado Esparta, eram preparados para a vida miltar adulta e surge na 

formação greco-romana, a primeira ideia de infância protegida e cuidada pelo adulto. 

Na Idade Média, estava ligada à mão de obra especializada e, em seguida, à 

dependência, até o século XVIII, segundo López (2008) e Kastrup (2000). O conceito 

de infância reaparece particularizado na Europa, depois da 1ª Guerra Mundial e se 

expande com a indústria da informação. Benjamin (1994) em sua crítica às 

consequências do avanço do sistema capitalista nas relações sociais e culturais 

vincula a infância à alteridade e à experiência. “Uma nova forma de miséria surgiu com 

esse montruoso desenvolvimento da técnica, sobrepondo-se aos homens” (p. 115). No 

campo dos estudos piagetianos da cognição, de a busca pelas estruturas cognitivas 

da criança “evidencia um déficit ou uma falta que será ultrapassada pelo modo adulto 

de conhecer”. (KASTRUP 2000, p. 374) 

Essa passagem pelas diferentes concepções de infância nos permite ver 

seu status ambíguo entre identidade e diferença, igualdade e desigualdade e a 

ausência de suas singularidades como sujeito do tempo presente. Forja um 

entendimento de mundo regido pelo “ainda não”. Ou seja, as crianças são iguais no 

conceito, mas a efetivação dessa igualdade fica suspensa no tempo. Segundo Kastrup 

(2000), “a impaciência da criança, que não espera um programa ou regras de ação, 

revela o seu devir-criança” (p. 379). Fora da regra, ela inventa outras formas de 

conhecer e de agir, produzindo uma subjetividade que transborda as estruturas 

estabilizadas. O nosso desafio, talvez, seja des-aprender com elas, para agenciarmos 

outros canais dentro das políticas culturais que se comuniquem com este universo 

inventivo e que a considere sujeito produtor de cultura.  



 
 

Os desdobramentos desta proposição para a formulação e o acesso de 

uma política cultural para a infância evocam diversos feixes culturais que perguntam 

pelos significados de tais políticas para as vidas das crianças, de acordo com suas 

singularidades e experiências coletivas (LOPES, 2008). Demarcam arranjos sociais, 

territórios e práticas culturais geradas nas relações que elas estabelecem com o 

mundo e com o adulto, negando a condição de categoria submetida. Pelo exposto até 

aqui, vimos que o sentido de infância varia de acordo com os interesses de cada 

sociedade. É ainda restrita ao sujeito criança, indiciando a perspectiva de uma 

trajetória uniforme para a vida adulta, sem considerar sua linguagem, pensamentos, 

escolhas e desejos. 

 “Ser criança” é ser um sujeito em construção para o tempo futuro, que 

estará pronto um dia, mas ainda inconclusa. Deve ser protegida, educada pelo adulto 

na família, na escola, na igreja; encarregado de prepará-la para ser outro adulto no 

futuro. Nesse sentido, suas práticas culturais vêm sendo historicamene relegadas às 

conveniências (demandas, recursos e avaliações quantitativas), das ações 

implementadas em outros setores. Ao contrário, como representação social, as 

crianças são sujeitos reais, co-responsáveis pela noção de infância que o adulto 

isoladamente lhe confere e deve “se dá em um amplo espaço de negociação, que 

implica a produção de culturas de e para crianças, do lugar, dos lugares destinados às 

crianças pelo mundo adulto e suas instituições e das territorialidades de crianças”.[...] 

(LOPES, 2008, pp. 64-65). Uma política cultural para a infância que considere as 

práticas sociais das crianças, a partir de um determinado contexto, pouco se coaduna 

com atividades artísticas e culturais ativistas, imediatistas e dispersas, assumindo o 

papel de mero enfeite, apêndice, ferramenta para outras ações, programas e projetos, 

sem uma perspectiva multidisciplinar.  

 

Essa perspectiva de ver a criança e de conceber a infância 

nega seu papel de sujeito social, nega a existência de suas 

histórias e geografias, nega as suas possibilidades de 

construção, de ação e de diálogo na produção de espaços e 

tempos em que se insere e a coloca na condição de sujeito 

passivo e, portanto, passível de receber ações dos outros que 

compõem seus cotidianos (LOPES, 2008, p. 63). 

 



 
 

Propomos a reflexão sobre esses temas previamente elencados, a partir 

de um olhar estatal e temos nos deparado com a multiplicidade de aspectos, 

articulações, realidades e dos sujeitos envolvidos. Esse contexto de investigação nos 

remete à questão central da pesquisa em curso, que consiste em investigar como 

ocorre a participação da sociedade civil e, de modo especial, da criança, no processo 

de criação, elaboração e implantação de políticas públicas para a infância, mediante a 

relação com o Estado. Lúcio Oliver Costilla, fazendo alusão à necessidade do 

pesquisador de intensificar tais análises, adverte: 

 

Interessa saber se essas mudanças significam simplesmente, 

voltar ao passado desenvolvimentista, de um Estado 

nacionalista com políticas públicas pretensamente universais, 

que procuram apoiar, perante um renovado capitalismo de 

estado, uma acumulação de uma suposta burguesia nacional, 

e que recuperam anteriores instituições corporativistas, 

clientelistas, patrimonialistas do Estado burocrático autoritário 

norte-americano, ou se, ao contrário, trata-se de uma situação 

em que se está presenciando o nascimento de um novo Estado 

e de novas políticas públicas por meio de um empoderamento 

popular, de uma refindação democrática real, recriando outras 

instituições que abram portas à ação e às palavras das 

comunidades tradicionais [...], aos trabalhadores urbanos 

precarizados, aos camponeses excluídos do agronegócio, às 

classes médias interessadas na recuperação da política e da 

soberania nacional aberta a um mundo globalizado. COSTILLA 

(2010, pp.19 -20) 

 

Este fato pode singificar a reafirmação de políticas públicas pretensamente 

universais, ou ao contrário, o nascimento de novas políticas públicas por intermédio do 

empoderamento popular, democrático, recriando outras instituições que abram portas 

à ação e às palavras das crianças, mas também das comunidades tradicionais, dos 

trabalhadores urbanos, dos camponeses.  

 

4. CONSIDERAÇÕES AINDA EM CURSO 

 



 
 

Do que problematizamos até aqui, deprende-se que na relação com o 

Estado, para que uma política cultural para a infância alcance dinamicidade, é 

necessário que persevere a intervenção dos diferentes agentes e atores do setor 

cultural que cobrem a implementação de políticas públicas como um direito e não 

como “esmolas”. Ações basilares como planejamento, orçamento, formulação e 

aprovação de leis e regulamentos, elaboração, implantação, monitoramento e 

avaliação de programas e projetos, financiamentos, seleção qualitativa, política de 

editais sem intermediações políticas ou pessoais (de grupos, artistas, projetos 

produções, etc.), etc, são etapas processuais que podem ir se alinhando na prática e 

sendo revisadas, na direção da satisfação das necessidades culturais das crianças e 

dos seus execicios plenos de cidadania e invenção. 

Que os direitos sociais e as políticas que os promovem estão sendo 

atacados  no Brasil atual, não há dúvidas. O trágico, é que não se trata de mera 

destruição ou demolição desse conjunto institucional construído a partir da segunda 

metade dos anos 1990, redirecionado e aprofundado na perspectiva do combate à 

pobreza e à desigualdade social nos anos 2000. Fazendo par à advertência de Amélia 

Conh (2016), temos que a urdidura segue a lógica do jogo de varetas ao contrário: não 

se trata de tirar uma vareta sem afetar o conjunto, mas de tirar aquelas que mais 

afetam e desconstroem o conjunto, aparentemente, sem alterar o todo. Trata-se de 

uma impiedosa operação de desconstrução de tudo que foi conquistado nesse período 

mais recente – e, reiteramos, com muito mais acertos do que erros.  
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