INFORMAÇÕES GERAIS
III Fórum Nacional Cultura Infância

quem somos?

Somos um coletivo de artistas, pesquisadores, gestores, produtores
culturais e projetos socioculturais de diferentes estados brasileiros.

fundamentação

• Internacional
UNESCO - Convenção relativa aos direitos das crianças (art. 31.2):

Nós discutimos e propomos políticas públicas para a Cultura Infância, a
fim de garantir os Direitos Culturais das crianças brasileiras,
promovendo-os como prioridade absoluta dentro da gestão pública.
Nossa principal plataforma de debate é Fórum Nacional Cultura Infância.

“Os Estados membros respeitam e favorecem o direito da criança
em participar plenamente da vida cultural e artística, incentivando
a organização, em seu benefício, dos meios apropriados de lazer e de atividades
recreativas, artísticas e culturais em condições de igualdade”

• Nacional
Art. 227 da Constituição Federal de 1988 coloca a criança e o
adolescente como prioridades absolutas no âmbito de todas as políticas
públicas.

ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8069/90), em seu
artigo 58 determina que:
“No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais,
artísticos e históricos próprios do contexto social da criança
e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade
de criação e acesso às fontes de cultura”
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objetivos
do III fórum

•

Discutir políticas de Cultura Infância no âmbito estadual;

•

Traçar estratégias de ação para difundir nossas pautas junto às
unidades federativas do país;

•

Debater sobre o Federalismo Cultural com ênfase na Infância;

•

Refletir sobre o Plano Cultura Infância do Ceará;

•

Criar GTs de organização, pesquisa e discussão do Grupo Nacional
Cultura Infância.

Programação do III fórum

•

Dia 12/05 – Mesa de Abertura

> Das 19h às 20h
Jean-Pascal Quiles, Adido Cultural da Embaixada da França no Brasil “Políticas de Cultura Infância na França”
Humberto Cunha, professor de Direitos Culturais da UNIFOR –
“Federalismo Cultural”
Rachel Gadelha, Assessora da SECULT/CE – “Plano Cultura Infância do
Ceará”
>> Das 20h às 21h - Debate
•

Dia 13/05 – Debates e formatação das proposições

>>> Das 8h30 às 12h30 – Eixos-Temáticos:
 Institucionalização
(Atribuições
dos
Financiamento e Monitoração/ avaliação)
 Cidadania e diversidade cultural
>>>> Das 14h às 18h – Eixos-Temáticos:
 Educação e Cultura
 Linguagens artísticas
 Patrimônio Cultural
•

Dia 14/05 – Criação dos Grupos de Trabalho

> Das 8h30 às 10h30

Governos

Estaduais,

metodologia do III fórum

•

Mesa-redonda

O Fórum iniciará seus trabalhos com uma mesa-redonda que tratará
sobre o federalismo cultural; ou seja, abordaremos as possibilidades de
alianças entre união, estados e municípios para o desenvolvimento de
uma política cultural, porém dando ênfase nos estados.
Para tanto, teremos a fala de Jean-Pascal Quiles, Adido Cultural da
Embaixada da França no Brasil, sobre como funciona o sistema de
federalismo na política cultural francesa, com destaque para a Infância.

O professor de Direitos Culturais da UNIFOR, Humberto Cunha,
explanará sobre federalismo cultural, tendo como base suas pesquisas
na área.
Rachel Gadelha, Assessora da SECULT/CE, falará sobre o processo de
elaboração e formato do “Plano Cultura Infância do Ceará”, ratificando o
compromisso do Governo do Estado do Ceará junto à Cultura Infância.
Em seguida, teremos um debate livre junto aos partícipes e os
convidados da mesa.
A proposta dessa atividade é inspirar e fundamentar as discussões do
Fórum.

metodologia do III fórum

•

Eixos-Temáticos

Os eixos-temáticos estão organizados pelos capítulos do Plano de
Cultura Infância do Ceará.
Vamos discutir sobre qual política estadual de Cultura Infância
recomendaremos às unidades federativas do país.
Além disso, deveremos traçar estratégias de mobilização das
Secretarias de Cultura dos Estados e do Distrito Federal.
Nossa recomendações devem ter caráter político, técnico, conceitual e
legal, levando em consideração a diversidade do país.
Por isso, é importante que cada partícipe do Fórum conheça a situação e
a dinâmica da política cultural do seu Estado e como a Infância está
situada nesse quadro. Por exemplo:
-

Seu estado já possui um Plano Estadual de Cultura formalizado?

-

O Plano Estadual de Cultura do seu estado prevê políticas de
Cultura Infância?

-

Seu Estado possui algum Programa ou alguma Ação de Cultura
Infância?

Sugerimos também os partícipes lerem os documentos produzidos nos
outros fóruns.
Tais recomendações serão encaminhadas para cada Secretaria de
Cultura de Estado. E, no segundo semestre, elas serão detalhadas numa
imersão que vamos realizar junto a representantes de cada Secretaria
estadual.

metodologia do III fórum

•

Criação dos Grupos de Trabalhos (GTs)

Essa atividade do Fórum será para criar GTs que garantirão uma melhor
dinâmica do Grupo Nacional Cultura Infância.
Os partícipes poderão propor a criação de qualquer tipo de GT, devendo
ser aprovado pela maioria. Cada GT deverá ter um número limite de
integrantes e deverão eleger seus membros durante o fórum.
No entanto, sugerimos alguns GTs, a saber:
 GT de Comunicação
Atribuições sugeridas:
-

Organizar e alimentar o site do Grupo e mobilizar suas redes sociais;

-

Pensar em outras estratégias de comunicação.

 GT de Participação

Atribuições sugeridas:
-

Definir os critérios de participação de novos integrantes do Grupo.

 GT de organização do próximo Fórum
Atribuições sugeridas:
-

Organizar a próxima edição do Fórum em 2017;

-

Definir a metodologia do próximo Fórum.

-

Captar recursos.

metodologia do III fórum

 GT de Federalismo da Cultura Infância
Esse GT reunirá 2 representantes de cada eixo-temático, a saber:
 Institucionalização
(Atribuições
dos
Financiamento e Monitoração / avaliação)

Governos

Estaduais,

 Cidadania e diversidade cultural
 Educação e Cultura
 Linguagens artísticas

 Patrimônio Cultural
Atribuições:
-

Aprofundar as proposições levantadas durante o Fórum;

-

Participar da imersão junto aos representantes de Secretarias
estaduais no segundo semestre de 2017;

-

Coordenar as ações de mobilização junto às Secretarias estaduais;

-

Acompanhar o diagnóstico em torno das políticas públicas de
Cultura Infância no âmbito das unidades federativas.

metodologia do III fórum

•

resultados

•

Lista de recomendações de políticas estaduais de Cultura Infância

•

Criação de GTs

Imersão junto aos Secretários

No segundo semestre de 2017, serão reunidos representantes de 15
Secretarias de Cultura, entre os Estados brasileiros e Distrito Federal,
para uma imersão de 16 horas em Fortaleza-CE.
Serão realizados diferentes debates em torno das políticas públicas de
Cultura Infância.

Na ocasião, serão reunidos os 10 integrantes do GT de Federalismo da
Cultura Infância, que ministrarão essa imersão.
Serão abordadas as recomendações levantadas durante o III Fórum e
será apresentado o diagnóstico em torno das políticas públicas de
Cultura Infância no âmbito das unidades federativas.

logística

•

Bilhetes aéreos

Pedimos que o bilhete de vinda seja entregue ao receptivo do evento ou
nos envie o bilhete digitalizado para emidiosanderson@gmail.com ou
para o Whatsapp 85 9 9902 2290.
O bilhete de volta deverá ser digitalizado e enviado para os contatos
supracitados.
A digitalização pode ser por meio de uma fotografia do seu telefone
móvel, desde que o bilhete fique visível.
Esses bilhetes são necessários para a prestação de contas junto aos
nossos financiadores.
•

Transfer

Ao chegar no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, terá uma pessoa
com a camisa e o cartaz do evento. Ela lhe encaminhará ao transporte do
evento que lhe levará ao hotel.
Na sua partida, o evento oferecerá um transfer para o aeroporto, o qual
sairá do hotel 2 horas antes do seu voo. Procure confirmar o horário
exato do seu transfer com a produção do evento.
•

Hotel

Você compartilhará um quarto duplo com outro partícipe do evento.
O evento não se responsabilizará com os serviços de quarto e frigobar.
•

Alimentação

O café da manhã está incluso na sua diária.

Para o almoço e jantar, será necessário apresentar o voucher que será
entregue pelo receptivo do evento.

contatos importantes

•

Produção

Emidio Sanderson – 85 9 9902 2290

Osiel Gomes – 85 9 9991 0474
Bábara Nepomuceno – 85 9 9905 0404
•

Taxi

Capital Taxi - 85 3254 5554
•

Serviços de saúde

Farmácia Pague Menos - 85 3133 1400
UPA 24h da Praia do Futuro - Rua Júlio Silva, 440, a duas quadras da
Avenida Dioguinho – 85 3234 4566
Samu – 192

•

Segurança

2º Distrito Policial - Rua Costa Barros, 1971 – Aldeota – 85 3101 1146/
1147

