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O QUE É CULTURA INFÂNCIA?

“Para mim, a criança é algo que não é cachorro. É um humano que todos temos que apreciar.”

Johana Villa, 8 anos

"Casa das Estrelas: o universo pelo olhar das crianças”, org. Javier Naranjo

Pensar Cultura Infância é como pensar um terreno vasto e fértil, com terra úmida cheia de
nutrientes e imaginários, neste ambiente fecundo brotam diversas infâncias. Sim, diversas
infâncias porque não há apenas uma, é simplório lançar um olhar generalizador para tantas
realidades diferentes. Cada criança, de acordo com o meio em que participa, o interpreta e
reflete à sua maneira, criando hábitos e culturas peculiares ao entorno que faz parte, não
existindo assim uma “criança universal” baseada em um modelo cultural hegemônico. Deste
modo, existem infâncias distintas para realidades distintas.

Mas o que é uma cultura da infância? O conceito de infância vem do latim infans e quer
dizer “o que não fala”. Cabe-nos perguntar o contexto de origem da palavra e a construção
do pensamento sobre a infância que foi sendo constituído a partir da modernidade. Hoje,
será mesmo que esse conceito faz sentido? A criança, ao contrário do que muitos do
mundo adulto pensam, não é uma página em branco esperando ser adestrada e
disciplinada, controlada e preparada para vida. Segundo Sarmento, profundo pesquisador
da Sociologia da Infância, a criança é um sujeito ativo e crítico, portanto, produtor de
cultura.

A cultura da infância é revelada através de suas brincadeiras, jogos e comportamentos. A
imaginação é recurso fino de percepção do mundo, quando reelaborado nas dobras do
inconsciente da criança, o cotidiano tem outras camadas, cores e motivos. A criança com
sua curiosidade espontânea questiona o mundo e desfaz o fundamento adultocêntrico. Não
há tempo certo para brincar, pois todo tempo é tempo das brincadeiras, de ativar seu
imaginário e transmutar, com originalidade, o mundo. É no brincar que a criança expressa,
indaga e cria outras formas de existência, resistindo às imposições de um mundo pensado
pelo e para os adultos.



OS DESAFIOS DA CULTURA INFÂNCIA

A ideia de infância nem sempre existiu, no período medieval criança era considerada um
adulto pequeno, e foi na modernidade que elas começaram a ser vistas e compreendidas
como crianças. Desde 1990, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que, em
teoria, defende a liberdade e os cuidados na preservação dos direitos de crianças e
adolescentes. Mas sabemos que muitas crianças sofrem com as desigualdades sociais,
com a violência dos grandes centros urbanos, com a falta de assistência estatal em
comunidades tradicionais e com a pobreza que teve um aumento exorbitante nos últimos
anos.

Atualmente cerca de 1,4 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos não estão
frequentando a escola*, com a pandemia e o distanciamento social somam-se agora 5,5
milhões sem atividades escolares. Este flagelo tem afetado econômica, social e
psicologicamente as crianças e, precisamente, no bairro Bom Jardim, constatamos que
muitas famílias passam por precariedade de suas necessidades básicas, como o
desemprego, violência e a falta de moradia digna.

Aspectos desafiadores, como a erotização infantil, o uso demasiado de eletrônicos, a
violação de direitos básicos, nos mostram como é preciso e urgente ações articuladas e
atuações em rede entre aparelhos culturais do Estado, escolas e mobilizações civis, como
associações comunitárias, para que o direito ao livre brincar e o pleno desenvolvimento
possa ser assegurado e então desfrutado pelas crianças. Que elas possam ter contato com
a natureza, acesso a espaços públicos seguros para brincadeiras, ensino de qualidade e
assistência social devida.



O QUE FAZ O EIXO CULTURA INFÂNCIA DO CENTRO CULTURAL BOM JARDIM?

O Cultura Infância é um eixo de atuação do NArTE (Núcleo de Articulação Técnica
Especializada), que desenvolve projetos e atividades artísticas e formativas para o público
infantil. Em sua atuação, o Cultura Infância proporciona atividades regulares para as
crianças do território do Grande Bom Jardim e bairros adjacentes, através de programações
fixas do Centro Cultural. Dentre essas atividades, destacam-se:

● É o Brinca!, programação que acontece todos os domingos do mês, com atividades
de lazer, brincadeiras populares e apresentações culturais, realizadas pelos
educadores do eixo e por grupos artísticos da cidade, através de convite e das
chamadas públicas e de editais do Governo do Estado.

● Oficinas de Vivências Artísticas, que ocorrem mensalmente, destinada a crianças de
7 a 12 anos. As Vivências Teatrais têm como intuito trabalhar exercícios que
desenvolvam consciência corporal e a imaginação, fortalecendo a criatividade e
concentração das crianças. Vivências voltadas para Artes Visuais estimulam a
capacidade expressiva das crianças através de desenho, pintura e colagens.

● Ciclo de conversa “Nas Trilhas da Infância”, que tem como objetivo abordar temas
pertinentes às infâncias, como saúde mental, livre brincar como direito humano,
entre outros, promovendo a construção de pensamento em relação à infância. Além
do fortalecimento de uma rede de Cultura Infância dentro do território do Grande
Bom Jardim, através de associações comunitárias e escolas parceiras.

Com a pandemia, todas as atividades tiveram de ser adaptadas para o formato online, onde
realizamos uma inscrição simples para participação nas oficinas de vivências artísticas,
oferecidas para crianças do território, divulgadas nas redes sociais do Centro Cultural e com
convites direcionados a instituições parceiras. O “É o Brinca!” permanece acontecendo aos
domingos com vídeos dos educadores e artistas, e o projeto “Nas Trilhas da Infância" já
firmou parcerias importantes no GBJ que busca criar um pensamento sólido de atuação
dentro do território. O Cultura e Infância tem como foco o público infantil, bem como as
mães, pais e responsáveis e agentes que trabalham diretamente com esse público.



NO QUE ACREDITAMOS?

Enquanto educadores, acreditamos que o conhecimento é libertador, que ao atuarmos
como uma presença ética nos conectamos a uma estética da decência, tomando como
inspiração nosso maior educador, que Paulo Freire nos diz que

Transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de
fundamentalmente humano no exercício educativo: seu caráter formador. Se se respeita a natureza

do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando.
Educar é substancialmente formar.

(FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia, 1998)

A educação popular é uma das bases que definem nossa ação dentro do território, pois
acreditamos que os sujeitos, com suas complexidades e experiências pessoais, podem
construir seu próprio conhecimento e isso só se dá, através de uma educação ativa, que
busca se aproximar de sua fala e do seu discurso no mundo. Compreendemos o verbo
educar como ação da alma.

Ao respeitar as individualidades de cada criança, buscamos trazer o debate dos Direitos
Humanos ao centro, abordando de forma lúdica, seus direitos e lutas históricas como
feminismo, luta antiracista, tolerância religiosa e respeito a comunidade LGBTQIA+.
Defendemos também o livre brincar como ação educativa genuína da criança, um direito
fundamental que necessita ser preservado e efetuado para além de nossas cartilhas.

O Estatuto da Criança e do Adolescente é um instrumento legal que nos orienta enquanto
eixo, assim como a Carta das Cidades Educadoras, documento criado em 1990, em
Barcelona, que traça diretrizes e princípios de cidades comprometidas com o
desenvolvimento de seus cidadãos. Tanto o ECA quanto a Carta são pilares possíveis de
desejo de um mundo melhor e mais justo para todos nós.



COMO PODEMOS FAZER MAIS E SERMOS MELHORES?

Ajude-nos, entre em contato conosco, email: narteccbj@gmail.com.
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